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Voorjaar, hoe mooi kan het zijn, onze voorzitter heeft in zijn column hierover een pracht
verhaal. Het is flink genieten van het mooie weer. Hopelijk blijft er nog wat over voor de
rest van het jaar.
We hebben met onze heemkundekring weer een mooie lezing “Koorts en honger “ gehad
in Café “De Remise” met een groot aantal bezoekers. En er staat nog meer op stapel. In
juni kunt u mee naar Mechelen (België) voor een prachtige dagexcursie. Zie verder in dit
blad.
Wij hebben verder een bijzondere excursie op het programma staan naar een museum in
Loon op Zand, alwaar een heus Oorlogsmuseum is gevestigd, en waar U van de ene
verbazing in de andere zult vallen. Ook hiervoor kunt U zich aanmelden.
Verder in dit blad weer wat aandacht voor het Rabobank-project „Maak je sterk voor elkaar‟
en het project ringdijken. We vragen uw hulp bij een foto, waar de Heer van Venrooij uit
Brunssum meer over wil weten
Veel leesplezier

Rabobank project ‘Maak je sterk voor elkaar’
Hé, zal de trouwe lezer van het Plekbord nu misschien denken, heb ik hierover vorig jaar
ook al niet iets gelezen? Jazeker, dat klopt helemaal. In 2013 heeft de Rabobank ‟s
Hertogenbosch en Omstreken dit nieuwe initiatief gelanceerd en daarvoor €15.000
beschikbaar gesteld. De HKK Onsenoort is toen met het educatieproject „Heemkunde,
Ontdek het Sámen‟ tot de finale doorgedrongen en heeft de mooie prijs van €1.250 binnen
gehaald.
De Rabobank herhaalt nu dit project met dezelfde voorwaarden en dezelfde „prijzenpot‟ en
wij doen weer mee. Dit jaar is ons huisvestingsproject onze inzet. Voor de speciale website
van de Rabobank, waarop alle deelnemende projecten getoond worden, hebben wij ons
project als volgt vorm gegeven
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Natuurlijk willen we ook nu weer graag in de finaleronde komen. Dan mogen we ons
Huisvestingsproject presenteren tijdens het Rabobank Ledencafé op maandag 16 juni in
Vlijmen.
Daarvoor hebben we wel de steun / stem nodig van al onze leden en bekenden, die lid zijn
van de Rabobank ‟s Hertogenbosch en Omstreken en dus mogen stemmen.
Houd de website van de Rabobank in de gaten en zodra er gestemd mag worden, ziet de
HKK Onsenoort het aantal op ons uitgebrachte stemmen graag gestaag stijgen.
Alvast bedankt want meedoen loont.

Column
Voorjaar
We hebben dit jaar de unieke
beleving van een voorjaar, dat op
„géén winter‟ volgt. Maar ook al
heeft geen enkel koufront ons de
afgelopen wintermaanden in een ijzige greep gehouden,
het is net als andere jaren prettig om de kracht van de zon
weer te voelen.
Het voorjaar, de tijd van het nieuwe leven, van het frisse
groen, van de voorjaarsbloemen en de uitbundige
bloesems. Maar ook de tijd van de vers geploegde akkers,
nog niet ingezaaid, alleen geploegd in kaarsrechte voren.
Prachtige plaatjes van boeren vakmanschap, te zien in
onze eigen polders en die ons uitnodigen tot een fietstocht
door onze mooie, afwisselende omgeving. Het ontluikende
groen, de bloeiende voorjaarsbloemen én prachtig
geploegd land, wat wil een mens nog meer?
De gedachten dwalen dan vanzelf ook weer af naar
vroeger. Naar de tijd, dat het land omgedaan werd met
paard en ploeg, één vore tegelijk en niet met vier of zes
tegelijk en ook niet dubbeldiep, zoals nu met gigantische
tractoren voor de ploeg gebeurt. Datzelfde paard, dat vóór
het ploegen al de hele mesthoop naar de akker gebracht
had, waar het met een mestvork van de platte kar
getrokken werd, op hoopjes gezet en daarna met de riek
gebroken. Na het ploegen volgde het eggen, waardoor het
perceel er picobello kwam bij te liggen om ingezaaid te
worden.
Vanuit heemkundig perspectief gezien, zijn de
ontwikkelingen in de landbouw een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Velen van ons zijn opgegroeid in een tijd, dat de
agrarische sector het dorpsbeeld bepaalde. De tijd, dat het
hooi nog los op de hooizolder gestoken werd, wat nog wel
eens een hooibroeibrandje tot gevolg had. De tijd, dat de
melkbussen nog aan de straat gezet werden en ieder dorp
nog zijn eigen „boterfabriek‟ had. Daarna de verwondering
over de ontwikkelingen in de mechanisatie van de
landbouw met tractors, combines, hooipersers,
melkmachines, aardappelrooiers en….. en…..
Het zijn beelden, die spontaan weer bij je opkomen,
wanneer je in het voorjaar door de polder fietst en alle
bedrijvigheid aanziet. Het voorjaar, waarin de gronden
voorbereid worden om ingezaaid te kunnen worden. De
tijd, waarin je nog over de hele polder kunt uitkijken, tot aan
de horizon. De tijd, die we hiervoor ook moeten gebruiken,
omdat we weten, dat dezelfde polder er een paar maanden
later heel anders uitziet. Wanneer de mais groeit en groeit,
steeds hoger, totdat de polder verworden is tot een muur
van mais, op een paar meter afstand van de weg. Wat dat
betreft hadden de koeien van mij gewoon vooral peeën en
groenvoer mogen blijven eten.
Adrie

Ringdijk gesloten – project
informatiepanelen afgerond
Door de Heemkundekring werd voor de gemeente
Heusden voor 18 informatiepanelen teksten en
fotomateriaal aangeleverd. De panelen werden geplaatst
op de ringdijk die om de dorpen en de stad Heusden loopt.
De teksten, foto- en kaartmateriaal gingen over
(cultuur)historie en natuur en hadden betrekking op het
betreffende deel van de dijk.
Op het zuidelijke dijkentraject vanaf de kruising van de
Heidijk met de oude spoordijk in Vlijmen en Venne West in
Drunen staat een 5-tal panelen. Hier wordt aandacht
geschonken aan de Moerputten, de Halve Zolen lijn, het
Vlijmens Ven, Natura 2000, de Vliedberg, het Nieuwkuijks
bosje, de Heidijk, de Nieuwkuijkse wiel, de
weidevogelgroep De Duinboeren, het polderlandschap en
de natuur.

Een van de vele informatieborden langs de ringdijk

Op het westelijke dijkentraject vanaf Drunen naar
Doeveren staat een 7-tal panelen. De borden „vertellen‟ het
verhaal van de Baardwijkse Overlaat en de werking ervan,
de Lange Wiel, de molen Hertogin Joanna van Brabant, de
spoorbrug over de Baardwijkse Overlaat, De Langstraat,
het dorp Elshout, de Wonderbare Moeder, de wielen van
de Zeedijk, de Zuiderwaterlinie, de Stelling van Heusden,
de schans bij Doeveren en de natuur.
Op het noordoostelijke dijkentraject vanaf Vlijmen via
Haarsteeg naar Doeveren staat een 6-tal panelen. Deze
borden gaan over Hoogwateraanpak ‟s-Hertogenbosch
(HoWaBo), de Biessertpolder, de dijkdoorbraken van 1795
en 1799, de Inlaagdijk, de Sompen en Zooislagen, de
Haarsteegse wiel, de Hedikhuizense Maas, de Maas, de
Abdij van Berne, het Damblok, het Heleind, de tweede
wereldoorlog, de Bruggen van Heusden, de Kromme Nol
Kering, de aanleg van de Bergsche Maas en de natuur.
Er is een prachtige fietstocht en wandeling te maken over
de dijken. Sta onderweg even stil bij de informatiepanelen
en ervaar de rijke historie van onze ringdijk en de
schitterende natuur. Ik wens u veel fiets- en wandelplezier
toe.
Bert van Opzeeland

Inleveren volgende kopij vóór
15 mei a.s.

Op 15 april was het zover en is de inventaris van onze
vereniging uitgebreid met een echt horketaaw. Het zal nog
even bij de voorzitter in opslag blijven, maar dit horketaaw
gaat een mooi plekje krijgen. Jozef, Nel en Frans, bedankt
voor deze bijzondere gift.

Dagexcursie naar Mechelen
Op zaterdag 14 juni is dit jaar de grote excursie gepland en
brengen we een bezoek aan de Belgische plaats
Mechelen, ooit hoofdstad van de Bourgondische
Nederlanden. De enige stad in Vlaanderen die vier maal
door UNESCO op de lijst van het werelderfgoed wordt
vermeld. In deze stad vind je de meeste beschermde
monumenten per km², ruim 300, in een fraaie groene
omgeving. Vele winkels en terrasjes nodigen u uit om
gezellig te flaneren. Het is een historische stad met
heerlijke streekgerechten en fantastische bieren. Vanuit het
centrum, de Grote Markt, zijn alle markante gebouwen op
loopafstand te bereiken. Mechelen is een stad die je gezien
en beleefd moet hebben.
We vertrekken vanaf Abdij Mariënkroon om precies 8.30
uur en we zijn dan rond 10.15 uur in Mechelen.
We drinken gezamenlijk koffie/thee in café-restaurant “de
Met”, waar ooit Raymond Ceulemans zijn Biljardzalen had.
Om 11.15 uur worden we daar opgehaald door de
stadsgidsen die ons gedurende 2 uren alles over de stad
zullen vertellen. Na de wandeling gebruiken we
gezamenlijk de lunch, weer in restaurant “de Met” en dat is
om 13.15 uur.
Om 17.30 uur vertrekken we weer naar Nieuwkuijk en we
zijn dan rond 19.00 uur weer op Mariënkroon.
De kosten voor deze mooie en interessante excursie
bedragen €45,- p.p., alles inclusief.
U kunt het geld overmaken op rekeningnummer
NL19RABO0136504418 t.n.v. Heemkundekring Onsenoort
te Nieuwkuijk. De betaling dient uiterlijk 7 juni te zijn
gedaan.
Het inschrijfformulier vind je op de achterzijde van het
Plekbord

Een belofte ingelost
Vlak na de ALV, waarin we uitvoerig over de
huisvestingsplannen hebben gesproken, wijdde Frans van
Halder hier een artikel in het Brabants Dagblad aan. Als
geboren Haarsteger nam Frans maar meteen een
voorschot op de inrichting van ons nieuwe gebouw met de
stelling, dat een „horketaaw‟ (een haargetouw) hierin niet
mag ontbreken.
Onlangs kwam hij in zijn column hier nog eens op terug,
nadat hij op 14 maart van Jozef en Nel Kipping uit
Hedikhuizen een horketaaw kreeg aangeboden. Frans
beloofde daarbij dit exemplaar persoonlijk aan de voorzitter
van de Heemkundekring Onsenoort te overhandigen.

Open dag voor onze vereniging op
zaterdag 21 juni
Oorlogsmuseum ‘Jaren 1940-1945’
In Loon op Zand hebben Frans en Alexander van Venrooij
in een voormalige schoenfabriek het oorlogsmuseum “De
Jaren 1940-1945” en “De Jaren Ned. Indië”.
Naast de gebruikelijke zaken die je in een oorlogsmuseum
vindt, zoals uniformen, uitrustingstukken, radioapparatuur
en foto‟s, wordt er ook veel aandacht besteed aan de
kleine dingen die een grote invloed hadden op het
dagelijkse leven van zowel de burgers als de soldaten aan
het front. Dat zijn o.a. benodigde papieren, vergunningen,
bonnen maar ook veel rantsoenen/voedselvoorzieningen.
Het museum is zeer de moeite waard om te bezoeken en
vandaar dat wij een „open dag‟ geregeld hebben op
zaterdag 21 juni speciaal voor onze leden met introducés.
We hebben wel afgesproken dat de groepen niet groter
mogen zijn dan 15 personen en dat de bezoektijd
maximaal een uur mag zijn. Daarom moet u zich van
tevoren bij het secretariaat opgeven en dan wordt een tijd
afgesproken tussen 11 en 16 uur.
Zie ook: www.heemkundekringloonoptsandt.nl
Het adres: Doctor van Kesselstraat 47, Loon op Zand.
Secretariaat: bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995

Opgavenformulier Dagexcursie Mechelen
U kunt zich opgeven door het invullen van onderstaande formulier en dit op te sturen naar:
H. de Wit, Grotestraat 18, 5151JE in Drunen (0416-378375) of naar Ans Zeeuwen, Schutterstraat 21,
5241TS in Rosmalen (073-5211235).
Naam ………………………………woonplaats……………………………….. met …….. personen
Tel. Nr.:
Voor de lunch heeft u de keuze uit 2 gerechten:
A… Gegrilde zalm met bearnaisesaus en frietjes …………x
B… Koninginnenhapje met frietjes…………x
Hierbij is inbegrepen een consumptie (glas rode of witte wijn, frisdrank, pils of water )
Graag aankruisen wat u wilt A of B?
Aanmelden kan ook via de website www.hkkonsenoort.nl onder „agenda‟
Het bedrag s.v.p. overmaken op rekening NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te Nieuwkuijk

Foto’s en bidprentjes gezocht
.
Wilhelmus van Venrooij(1882-1966) en Maria Jacoba Jansens(1879-1951)
waren mijn grootouders.
Ik ben op zoek naar foto‟s en bidprentjes van de oudere zus van mijn
grootvader: Antonia (geb. 14-02-1875 te Drunen en overl. 08-03-1930 te
Elshout), die gehuwd was met Martinus Pelders (geb. 23-04-1861 te
Drunen en overl. 01-12-1924 te Elshout) en de jongere zus: Maria Anna
(geb. 25-12-1885 te Drunen en overl. 18-10-1958 te Vlijmen), die gehuwd
was met Martinus Voogd (geb. 21-08-1883 te Vlijmen en overl. 07-04-1962
te Helmond.
De moeder van
Wilhelmus van Venrooij;
Johanna Catharina van
Bladel is voor haar
huwelijk met Martinus
van Venrooij gehuwd
geweest met Thomas
Kuijs. Uit dit huwelijk zijn
zes kinderen geboren,
waarvan er twee
meerderjarig zijn
geworden.
Jacobus Kuijs (geb. 1111-1866 te Vlijmen en
overl. 22-03-1955 te
Udenhout) was op 1306-1894 in Elshout
gehuwd met Cornelia
Stevens (geb.01-121866 te Elshout en
overl. te Drunen op 0908-1931) en later in
1932 gehuwd met
Adriana Kivits (geb. 2609-1871-..) . Dielis Kuijs
(geb 16-12-1868 te Drunen en overl. 13-07-1911 te Helmond) huwde op 1210-1893 te Vlijmen met Anna Johanna van Kuijk (geb. 01-06-1871 te
Vlijmen en overl. in 1951).
Bijgaande foto van Jacobus Kuijs met waarschijnlijk Adriana Kivits stamt uit
de nalatenschap van mijn grootouders. Wie kan mij zekerheid geven?
Wim van Venrooij
Servatiusstraat 24
6444 VL Brunssum
045-5273957 of j.van.oosterhout@hetnet.nl

