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Beste lezers

Colofon

We zijn al weer twee maanden ver in 2014. Van een strenge winter kunnen we dit jaar,
vergeleken met de vier voorgaande jaren, echt niet spreken. Onze eerste activiteit (lezing
“Stalen Zenuwen”) kreeg in de media volop belangstelling en tevens ook weer een volle
zaal. De jaarvergadering (in het volgende Plekbord meer hierover) hebben we intussen
achter de rug. We kunnen nu weer vooruitkijken. We hebben plannen genoeg en ook wat
tips voor u om er weer eens op uit te trekken. Op het digitale Plekbord treft u foto‟s aan van
de vrijwilligersmiddag
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Maandelijks maakt de redactie uit het artikelenbestand een selectie, die gebruikelijk 16
pagina‟s telt. Aansluitend wordt de vormgeving gedaan en wordt het maandblad drukklaar
gemaakt in een zogenaamd PDF-bestand. Het vormgeven gebeurt nu bij drukkerij Sikkers
met een grafisch computerprogramma en/of door onze redactie middels plakken en
knippen.
Dit vormgeven en drukklaar aanleveren bij de drukkerij willen wij in de toekomst zelf gaan
doen, waarvoor wij op zoek zijn naar een vrijwilliger(ster), die daarvoor opgeleid wil
worden. De werkzaamheden moeten dan gebeuren op een eigen computer met een
grafisch computerprogramma dat daarvoor geschikt is. Dit programma wordt door de
drukkerij ter beschikking gesteld. In het begin zal de begeleiding ook door de drukkerij
gebeuren.
Wie belangstelling heeft voor dit werk, kan zich aanmelden bij het secretariaat 0416320995 of Peter de Jongh 0416-374379..

Tidak Bicara
In 2011 heeft onze vereniging het boek „Tidak Bicara‟ uitgegeven. Dat boek gaat over de
groep jonge mannen uit de huidige gemeente Heusden, die in de periode 1946-1949 als
militair naar het toenmalige Nederlands-Indië geweest zijn.
Van dit boek hebben wij nog enkele dozen over en wij zouden deze boeken graag
schenken aan leden, die we daar een plezier mee kunnen doen. U kunt deze boeken na
12 maart afhalen bij het secretariaat, maar s.v.p. vooraf even bellen: 0416-320995.

Column
What’s a name?
Wat stelt een naam voor? De
gedachte om hieraan een column
te wijden in ons Plekbord, kwam
bij me op in New York. Een tijdje
geleden had ik weer eens de gelegenheid om een week in
die boeiende stad te vertoeven, met name in Manhattan.
Je weg vinden in Manhattan is erg eenvoudig, door het
systeem van straatnamen, dat gebruikt wordt en dat is
bedacht in 1811. In mooie rechte lijnen lopen 12 Avenues
van noord naar zuid en daarop staan, even mooi recht,
ruim 250 straten. Rechts van Fifth Avenue (kijkend van
zuid naar noord) krijgt een straat de toevoeging „oost‟ en
e
links ervan „west‟. Je hebt dus als aanduiding bv 83 straat
e
west of 25 straat oost.
Het systeem van de genummerde straten met de
toevoeging „oost‟ en „west‟ is heel praktisch. Waar je ook
staat, je weet precies hoeveel „blokken‟ je nog verder moet.
Moet je naar een hoger straatnummer, dan ga je „up town‟
en naar een lager straatnummer ga je „down town‟. Werkt
altijd, in welke straat je ook staat.
Genoeg over New York, want dat ligt toch echt een eindje
buiten ons heemgebied. Ook bij ons hebben de straten
namen, net zo als wijken en appartementsgebouwen. Voor
de namen van straten en wijken hebben we een
Straatnamencommissie binnen de Gemeente Heusden, die
zich daarmee bezig houdt. Natuurlijk komen we ook in ons
heemgebied heel voor de hand liggende namen tegen,
zoals Kerkstraat en Stationsplein. Om het plein in Vlijmen
„Het Plein‟ te noemen, daarover zal toch ook geen avond
vergaderd zijn. Leden van het koningshuis, schilders,
wetenschappers, bloemen, bomen en rivieren, we komen
ze allemaal tegen in onze straatnamen, meestal ook nog
netjes gegroepeerd als een buurt. Interessante namen,
best wel, maar veelal namen, die je ook in andere dorpen
en steden aantreft.
Maar gelukkig wordt onze heemkundekring ook regelmatig
om advies gevraagd. Dan gaat het om historische namen.
Dan gaat het erom een deel van het verleden van ons
heemgebied, in de naam van een straat of wijk te laten
herleven of te laten doorleven. Wie waren Th. Rijken,
Pastoor Becx, Burgemeester Van de Ven, Jacobus van de
Meijden, Everardus van Gogh of Meester Prinsen? Waar
komt de naam Het Geerpark vandaan en wat voor kastelen
waren de Hongerenburg of de Stenenborch? Waarom heeft
Heusden wel „markten, zoals Vismarkt en Botermarkt en
de dorpen er omheen niet? Kortom, zulke namen prikkelen
de wil van de heemkundig geïnteresseerden om op zoek te
gaan naar de achtergronden van de naam, naar hun
oorsprong, naar het hoe en waarom van toen. Hoe dichter
bij je eigen huis, hoe groter de wil om er het jouwe van te
willen weten.
Als je meer te weten bent gekomen over de historische
betekenis van een naam, dan blijft die kennis in je hoofd
zitten. Dan komt die kennis bovendrijven, telkens wanneer
je door zo‟n straat loopt, fietst of rijdt. En elke keer ben je
zo onbewust met heemkunde bezig en heeft heemkunde
jou ook weer iets te bieden gehad.
Adrie

Inleveren volgende kopij uiterlijk vóór 15 maart

Lezing „Honger en koorts‟
Geneeskunde op het platteland in afgelopen eeuwen
Op dinsdag 15 april hebben wij in „De Remise‟ in Drunen
een lezing van de Deurnese arts en radioloog Hans van
den Broek met het onderwerp „Honger en koorts‟. De lezing
begint om 20.00 uur en de entree bedraagt €4,- incl. een
kop koffie/thee bij binnenkomst.
Hans van den Broek
reconstrueert ziektes
en kwalen waaraan
onze voorouders leden
en vaak stierven met
oude teksten en
hedendaagse kennis.
Het merendeel van de
kwalen werd
veroorzaakt door
infecties (koorts) en
slechte voeding
(honger). De
behandelmethodes
waren divers en bizar.

Aderlating

U moet zich voor het bijwonen van de lezing van tevoren
opgeven bij het secretariaat; 0416-320995 of
bestuur@hkkonsenoort.nl

Dagexcursie 2014
De dagexcursie gaat dit jaar op zaterdag 14 juni naar de
Belgische stad Mechelen. Meer informatie hierover, alsook
het inschrijfformulier in het volgende Plekbord.
Dus noteer deze datum alvast maar in uw Agenda.

Oproep
Geachte redactie,
Op 14, 15, 16 en 19 juni 1955 is in Drunen op grootse wijze
het vijftigjarig bestaan van de Boterfabriek gevierd met een
revue: “Botterke tot op den bojem”. Aan de revue is
meegewerkt door boeren en boerinnen uit Baardwijk,
Drunen, Elshout en Nieuwkuijk. Ongetwijfeld zijn er
mensen die nog foto‟s van de revue in hun bezit hebben en
misschien ook nog wel teksten van stukjes die daar
opgevoerd zijn.

Ook de wallen en de ravelijnen met hun bomen, de
grazende schapen en het wuivende riet vormen een geliefd
thema. Bij de foto van het Joods historisch kerkhofje in
Heesbeen richtte hij zijn lens door het hek op de vesting.
De foto's op de expositie worden versterkt door helder
kleurgebruik die door typische Hollandse wolkenpartijen
contrastrijk worden ondersteund. Het aardige van de foto's
is dat alle cultuurhistorische plaatsen in beeld zijn gebracht.
De expositie is tot en met 16 maart in het Heusdens
Bureau voor Toerisme te bewonderen.
Bezoekadres: Pelsestraat 17 5256 AT Heusden

Duizenden pakjes boter zijn in kartonnen doosjes verpakt,
met kleuropdruk van de boterfabriek. Heeft iemand nog
een kartonnen doosje of een afbeelding ervan in zijn bezit?
Ik zou graag in contact komen met mensen die nog iets
van de revue en/of het kartonnen doosje in hun bezit
hebben. Reacties aan 073-5514390 of 06 46264419, of
aan javanhulten@onsbrabantnet.nl .
Sjef van Hulten, Christofoor 212,
5271JN Sint-Michielsgestel.

„Expositie Nieuwkuijk‟
Een werkgroep, bestaande uit de leden Bart Beaard, Nico
de Bonth, Bert Meijs en Adrie Verboord, is al enige malen
bijeen geweest om een expositie voor te bereiden die zal
gaan over de „Dijkdoorbraak in 1880‟ en „Van Mol
Pauwels‟. De expositie zal gehouden worden in het
weekend van 29 en 30 november 2014, maar daarover zal
in dit Plekbord later nog het nodige worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Sjef van Hulten

Expositie “In en om Heusden”
De meeste foto's van de vesting Heusden worden in het
centrum gemaakt. Fotograaf Paul Engelkes uit Herpt liep
enkele honderden meters verder en zocht de randen van
de vesting op. Het resultaat is de expositie die met het
thema "In en om Heusden" sinds dit weekeinde te zien is in
het Heusdense bezoekerscentrum.
Bij het bekijken van de 27 foto's blijkt dat Engelkes zijn
plaatjes veelal vanaf de buitenkant, gericht naar het hart
van de vesting, heeft genomen. Hij liet zich door het
landschap inspireren. Maar hij schuwt het niet om een
enkele keer een gebouw vast te leggen. Voorbeelden zijn
de foto's van de doorgang van de Waterpoort en de
Wijksepoort. Door de foto's in de donkere doorgang van de
poorten te nemen, creëert hij tevens een spannende
contractwerking.
Dit geldt ook voor de foto's waar hij zijn camera vanaf de
stadswallen op een serie kleurrijke huizen van de vesting
richt.

„Van Mol Pauwels‟ was een handel in koloniale waren en
voerde in het begin van de vorige eeuw de merknaam „In „t
Land van Belofte‟. In 1935 werd het bedrijf één van de
groothandels voor DE SPAR-winkels en in de zeventiger
en tachtiger jaren van de vorige eeuw had het bedrijf een
enorme invloed op de ontwikkeling van DE SPAR-winkels
in Nederland.
Op de expositie in Nieuwkuijk zouden wij graag een
tentoonstelling organiseren van allerlei producten met het
embleem „Land van Belofte‟ en „SPAR‟. Wie heeft de
plaatjesalbum „Fiedelflier‟ nog in zijn bezit en wie heeft nog
een bierflesje of een beschuitbus met het SPAR-etiket?
Wie wat heeft voor deze expositie kan zich melden bij het
secretariaat, na 12 maart; bestuur@hkkonsenoort.nl of
0416-320995.

Reactie op foto van de maand MGT
We hebben enkel reacties gekregen op de foto van de
Maand. Aflevering januari 2014.
Het was niet geheel duidelijk waar de desbetreffende
herberg stond. Maar dat is de Kerkstraat in Elshout. Het
gaat hier om het café van Harrie van Hoorn, ofwel café het
“Witte Paard” en de foto is van omstreeks 1920. Het pand
staat er nu nog, alleen het pand rechts en links zijn tijdens
het spervuur van de geallieerden begin november 1944
kapot geschoten. In 1944 woonde rechts de familie Van
Gijzel en links de familie Klijn

ANWB-verkiezing Leukste Uitje!
Twee highlights van de gemeente Heusden gaan door naar de volgende
ronde van de ANWB-verkiezing „Leukste Uitje‟!
Dankzij uw stem in de eerste ronde zijn Dagje Heusden Vesting en Nationaal
Park De Loonse en Drunense Duinen beland in de finale. Zij horen tot de 10
leukste uitjes van Noord-Brabant.
Procedure
De tweede stemronde is van 20 januari tot en met 1 maart 2014, waarbij de
top-10 uitjes gewaardeerd worden op een vijftal criteria (aanbod, faciliteiten,
personeel, prijs-kwaliteit-verhouding en sfeer. Op 24 april wordt de winnaar
bekend gemaakt. Wat zou het mooi zijn als Dagje Heusden Vesting of NP De
Loonse en Drunense Duinen wint.
Brengt u uw stem uit?
Het Heusdens Buro voor Toerisme hoopt dat zoveel mogelijk mensen hun
stem uitbrengen. U kunt voor de tweede ronde uw stem uitbrengen tot en met
1 maart 2014.

Stichting Honsoirde
Op zondag 16 maart zal er op
Mariënkroon een kamermuziek concert
gegeven worden door:
“The Spirit of Gambo”

Waarom u stemt op Heusden Vesting?
Heusden is een parel aan de Maas, een vestingstad met een interessant
historisch verhaal. Al wandelend door de straatjes ervaart u een bijzonder
vakantiegevoel. U vindt er fraai gerestaureerde gevels, mooie galerieën, leuke
winkeltjes en een keur aan restaurants. Op de vestingwallen geniet u van het
ruime uitzicht. Met de ruime havens en het pittoreske stadshaventje haalt ook
de pleziervaarder zijn hart op en proeft hij de sfeer van deze compleet
gerestaureerde vestingstad.
Ga naar: www.anwb.nl/landvananwb

Maar u kunt ook uw stem uitbrengen op NP De Loonse en Drunense Duinen.
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen
Kenmerkend zijn de stuifzanden, die op zo'n uitgestrekte schaal nergens
anders in Noordwest-Europa voorkomen. Jong en oud weet zich hier in elk
jaargetijde goed te vermaken. Er worden korte en lange wandelingen
gemaakt, met of zonder hond. Aan de randen is er volop bedrijvigheid. Na het
spelen in het zand of een stevige wandeling geniet men na bij een van de
horecagelegenheden.
Ga naar: www.anwb.nl/landvananwb
U mag meerdere stemmen uitbrengen!

Dit ensemble heeft de volgende
samenstelling: Ginsna Liedmeier, Ivanka
Neelemans, Elin Soderstrom, Jan van
Outryve en Freek Borstlap.
De aanvang is 14.00 uur en de toegang
bedraagt € 10,00
U kunt kaarten bestellen bij Honsoirde via
telefoonnr. 073-511 5040 op dinsdag
tussen 9.00 en 12.00 uur.

Vrijwilligersmiddag
Op zaterdagmiddag 25 januari was er een bijeenkomst voor onze vrijwilligers in het Patronaatsgebouw te
Nieuwkuijk. Ze werden toegesproken door onze voorzitter Adrie Verboord en werden getrakteerd op koffie
met gebak En onder het genot van een drankje en een hapje werd het nog een gezellige boel.
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