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Deze keer zo net voor de vakantie een extra gevuld Plekbord, met daarin heel veel
informatie over van alles en nog wat. We hebben leuke uittips voor u, er zijn weer nieuwe
boeken op de markt en natuurlijk ontbreekt het verenigingsnieuws niet. Lees ook de
maandelijkse column van onze voorzitter.
De vakantie staat voor de deur, dus hopelijk kunnen we er op uit. Een mooie wandeling of
fietstocht bij ons in de regio of op vakantie ver weg in andere oorden. Wij wensen u daarbij
ontzettend veel plezier en natuurlijk heel veel mooi weer. Een fijne zomervakantie
allemaal.
De redactie

HKK Onsenoort bij Fancy Fair Mariënkroon
Op zaterdag 14 juni, toen we met 130 deelnemers naar Mechelen gingen, is een aantal
leden actief geweest om de HKK Onsenoort te vertegenwoordigen tijdens de grote Fancy
Fair van Focolare op Abdij Mariënkroon. De Educatie Commissie heeft het verzoek van
Focolare om als „mede-bewoners‟ op het terrein een bijdrage te leveren graag
aangenomen. Het is een hele mooie middag geworden, waarbij Johan van den Ossenblok
en Peter de Jongh 70 belangstellenden hebben rondgeleid door onze heemkamer. Trudy
van den Ossenblok en Tonny van de Wiel hebben 25 kinderen spelenderwijs
„archeologisch onderzoek‟ laten doen en ze alvast enthousiast gemaakt voor de
„Heemkunde, Ontdek het sámen‟ doe-dag op 5 oktober. En last but not least heeft An
Pullen in haar vertrouwde oud-Brabantse kleding heel wat boeken van de HKK Onsenoort
weten te verkopen. Al met al een bijdrage aan een mooi evenement, waar alle partijen
beter van zijn geworden.

Rabobank: Maak je sterk voor elkaar
Dit jaar hebben we helaas geen vervolg kunnen geven aan het succes van 2013. We
hebben voor ons huisvestingsproject niet genoeg stemmen gehaald, om ons bij de eerste
tien projecten te scharen. Geen meevaller voor de penningmeester dus dit jaar, maar
volgend jaar gaan we het zeker weer proberen.

Column

Informatie gezocht

In het weekend van 13 en 14
september staat Open
Monumentendag op de agenda. Het
thema voor dit jaar is „Op reis‟. Zelf
ben ik net teruggekeerd van een
reis naar New York en Washington
en voor veel van onze leden zit er de komende maanden
waarschijnlijk ook wel een reis(je) aan te komen.

Nieuwkuijks veer

Een mooie gelegenheid om in deze column wat van mijn
reiservaringen met de lezers van ons Plekbord te delen.
Mijn allereerste herinnering gaat naar de hondenkar en de
hoge kar, zo een met van die heel grote wielen, die we
thuis in de schuur hadden staan. Bij gebrek aan zowel een
hond als een paard waren dit vooral speeltoestellen en
helaas konden die bij ons dus alleen door mankracht in
beweging gezet worden.
Het Misdienaarreisje dan, ja, dat is me altijd bijgebleven.
Met de bus van „de Kievit‟ naar Rotterdam. Daarvoor moest
je over de Moerdijkbrug en die was wel een kilometer lang!
Allemachtig zeg, een hele indrukwekkende kilometer lang.
Voor mij hadden we gerust de hele dag alleen maar op en
neer over die brug mogen rijden. Mijn reisje zou meer dan
geslaagd zijn geweest.
Het waren mijn jeugdjaren, zo tussen 1950 en 1960. Ieder
vliegtuig, dat overkwam, zag je. Het was immers, vanwege
de lage frequentie nog een echte bezienswaardigheid. De
gedachte, die daarmee bij mij altijd gepaard ging was:
„wow, om in een vliegtuig te mogen zitten, moet je wel heel
rijk zijn‟. Niet voor ons weggelegd dus. Hoe volledig anders
kan je leven dan uiteindelijk verlopen!
De onbereikbaarheid van vliegtuigen en overigens ook van
hotels, was gewoon een gegeven. Het wekte geen
bijzondere verlangens bij mij op. Dat deed het boek „De
Negerhut van Oom Tom‟ echter wel. Daarin (of was het
een ander boek?) liet ik me meevoeren op een raderboot
op de machtige Mississippi rivier. Dat is altijd op mijn
verlanglijstje blijven staan, mocht ik ooit eens in de buurt
van New Orleans komen. En ja, soms is de werkelijkheid
precies gelijk aan je droom.
De verbazing uit mijn jeugd is inmiddels al lang verdwenen.
Reizen is jarenlang een wezenlijk onderdeel van mijn
arbeidzame leven geweest. Veel meer dan het soort
vervoer, heeft „Op reis‟ plaats gemaakt voor al het moois,
dat voorkomt uit de ontmoetingen met andere mensen in
andere culturen. Heemkunde stimuleert ons om het eigen
dorp, de eigen stad, de eigen streek, kortom: ons eigen
heem, in vele facetten te onderzoeken en daardoor (beter)
te leren kennen. Wat zou die kennis echter waard zijn,
wanneer we onze eigen zeden en gewoontes, onze eigen
volkscultuur, niet zouden vergelijken met en laten verrijken
door andere culturen? Daarom vind ik het thema van Open
Monumentendag voor dit jaar zo mooi. Ga mee „Op reis‟,
verruim je blik, laat je inspireren door anderen, kijk om je
heen en misschien zie je wel iets waarvan je zegt: dat zou
ook wel iets zijn voor onze HKK Onsenoort. In dat geval
mag je mij en ons bestuur altijd bellen.
Graag wens ik al onze leden een fijne zomervakantie.
Adrie

Inleveren kopij volgende plekbord
vóór 15 augustus

Het moet zo rond 1905 zijn geweest dat voor het laatst
werd overgevaren van Nieuwkuijk naar de Hooge Banken
bij Cromvoirt. Na het gereedkomen van het
Drongelenskanaal in 1910 is dit officiële veer opgeheven.
Eén van de laatste schippers op het veer NieuwkuijkCromvoirt was Petrus (Piet) Henskens, in de volksmond
ook wel “Piet den Hens” genoemd. Piet heette met zijn
echte naam Petrus Henskens en was op 10 oktober 1868
geboren in Nieuwkuijk. Piet, zoals hij normaal werd
genoemd, was afkomstig uit een oud geslacht van
schoenmakers en polderwerkers waarvan de meesten
woonden in Helvoirt, Cromvoirt en Nieuwkuijk. Piet was
schoenmaker en schipper en was getrouwd met Maria
Pelders uit Drunen en zij kregen in het huwelijk 18
kinderen. Het vak van schipper had Piet meegekregen van
zijn voorvaderen, waarvan er enkele ook het schippersvak
beoefenden. Piet is op 3 december 1946 overleden in
Eindhoven. Sinds enkele jaren ben ik bezig met een boek
wat de titel heeft meegekregen “Van (Baardwijkse)
Overlaat tot Drongelens kanaal”. De bedoeling is dit boek
eind 2014 uit te geven. In het boek worden de veerdiensten
beschreven zoals die in de 18e en 19e eeuw
functioneerden, zo ook die tussen Nieuwkuijk en Cromvoirt.
Mijn oproep is, wie heeft meer informatie over deze familie
Henskens uit Nieuwkuijk?

Gradje van Leest
Ook In het kader van mijn boek "Van Overlaat tot
Drongelens kanaal" ben ik op zoek naar meer gegevens of
een afbeelding van de boerderij (kleine hoeve) die tot nov.
1944 heeft gestaan tegenover de villa "Erica" aan de
Steegerf aan het Drongelens kanaal. Thans staat daar
"Duinrand". Deze boerderij werd bewoond door Gerardus
(Gradje) van Leest en is in brand gestoken door de
terugtrekkende Duitse militairen tegelijkertijd met villa
Erica. Gradje is daarna verhuisd naar een woning in de
Torenstraat in Drunen. Wie kan mij aan meer informatie
helpen?
Als u mij kunt helpen, ik ben telefonisch bereikbaar onder
nummer 0416-373779 of per mail gienvanwijk@ziggo.nl
Gien van Wijk

Over boeken gesproken
Oudheusden: klein dorp met een groot verleden
Op vrijdag 13 juni werd het eerste exemplaar van
Oudheusden, klein dorp met een groot verleden,
aangeboden aan burgemeester Jan Hamming van
Heusden. Het door Stichting Zuidelijk Historisch Contact
uitgegeven boek van 184 pagina‟s staat onder
eindredactie van dr. Hildo van Engen, streekarchivaris van
Langstraat Heusden Altena. Het bevat een groot aantal
artikelen, die gaan over archeologische, archivalische,
genealogische, ecologische, kerkelijke en sociaaleconomische aspecten van de historie van Oudheusden tot
1935. Zoals bekend, werd Oudheusden in 1935 gesplitst:
Elshout en Hulten gingen over naar de nieuwe gemeente
Drunen en het dorp Oudheusden naar de vestingstad
Heusden.

Nu is Oudheusden, dat vermeldde burgemeester Hamming, een van de weinige moskeedorpen in Nederland.
Het boek Oudheusden, klein dorp met een groot verleden
is een mooi verzorgd en aantrekkelijk boek geworden met
diverse uiteenlopende bijdragen van Tom van der Aalst
over protestanten, van Paula Jorritsma over eendenkooien,
van Caroline de Hart over kaarten, van Hildo van Engen
over de parochie en heerlijkheid, van genealoog Hessel S.
Altenburg over de familie Westakkers, van de
kastelenkenner Bas Aarts over de drie kastelen en van
heemkundigen Bernadette van Gorp en Kees van den
Oord over de infrastructurele en economische
veranderingen tot 1935. Bijzonder zijn de moderne foto‟s
van gemeentesecretaris Hans van der Ven. Het boek is te
koop in de boekhandel en bij het Streekarchief SALHA voo
€ 29,50.

Louis van de Meerendonk overleden
Historicus, docent en Norbertijn Louis van de Meerendonk
(1926) is op 11 juni 2014 overleden. Louis van de
Meerendonk was een aimabele, kritische en warme
geestelijke die genoot van het onderwijs en het historisch
onderzoek. Hij deed op 17 september 1947 zijn professie in
de Abdij van Berne en werd op 29 juli 1951 tot priester
gewijd. Hij studeerde geschiedenis in Nijmegen en
promoveerde in 1967 tot doctor op de dissertatie Tussen
reformatie en contrareformatie. Geest en levenswijze van
de clerus in Stad en Meijerij van ’s-Hertogenbosch en zijn
verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca,.
1570. Van de Meerendonk gaf geschiedenisles tot 1987
aan het Gymnasium Bernrode te Heeswijk. Hij kwam vaak
in ons heemgebied en assisteerde bij kerkdiensten in
Engelen, Bokhoven, Elshout, Haarsteeg en Herpt. Hij
verzorgde ook publicaties, zoals in 1993 Herpt op de kerk
beschouwd, in 2000 De heilige Lambertus te Haarsteeg,
kerk en parochie en in 2004 als mede eindredacteur van
Bijzonder Bokhoven, historie van Zeven straten aan de
Maas. Louis van de Meerendonk is op maandag 16 juni
begraven op het kerkhof van abdij van Berne te Heeswijk

Wielercafé in ‘De Ster’ op 11 augustus

De omslag van het fraaie boekwerk

Het dorp Oudheusden kan terugzien op een eeuwenoude
geschiedenis, maar relatief is er weinig over zijn
geschiedenis geschreven. Het dorp bestond al in de vroege
de
middeleeuwen, de oudste documenten dateren uit de 12
eeuw. De historische artikelen van Norbertijn Van der
Velden in Met Gansen Trou uit 1983 worden geroemd.
Veel archiefstukken zijn echter nog niet onderzocht, laat
staan de bodem zelf.
De nieuwe gemeente Heusden nam in 2009 het initiatief
om een historische publicatie te wijden aan Oudheusden.
Het Streekarchief Het Land van Heusden en Altena
aanvaardde deze opdracht en zocht naar een aantal
auteurs binnen en buiten de archiefwereld en Heusden.
Ook archeologische bureaus en de werkgroep archeologie
van HKK Onsenoort werden ingeschakeld. Grotere kennis
en een bredere bewustwording van het verleden zorgen
ervoor dat de inwoners en buitenstaanders de
woongemeenschap van Oudheusden meer waarderen en
begrijpen. Ook de bouw van een nieuw woonkasteel
Castellum past bij de traditie van het kastelendorp
Oudheusden, dat kan terugzien op drie eerdere kastelen.

De Eneco Tour zal in 2014 opnieuw Heusden als
etappeplaats aandoen. Op maandag 11 augustus zal er
opnieuw om 19.30 uur een Wielercafé georganiseerd
worden. Locatie is De Ster in Nieuwkuijk, de kosten zijn €5.
De nieuwe stichting WielerWereld is verantwoordelijk voor
deze avond, die zoals vorig jaar, hopelijk weer druk
bezocht zal worden. Namens de Heemkundekring
Onsenoort is Kees van den Oord toegetreden tot het
bestuur van deze stichting die als hoofddoel heeft om de
interesse voor alle vormen van de wielersport te
bevorderen. Vorig jaar bracht de Heemkundekring het veel
geprezen boekje Fietste gij? uit van Bert Meijs, dat
handelde over 125 jaar wielergeschiedenis in Heusden.

Op de fiets in Heusden
Het thema van Open Monumentendag 2014 is Op reis.
Stichting De WielerWereld zal op zondagmiddag 14
september in samenwerking met de Heemkundekring
Onsenoort een voor jong en oud interessante toertocht
door de gemeente Heusden uitstippelen, waarin in een
aantal herbergen en cafés vragen over foto‟s van lokale
wielerhelden en wielerkoersen gesteld worden. Start en
finish bij De Ster in Nieuwkuijk . U zult hierover meer lezen
in het volgend Plekbord van eind augustus.

Prijsuitreiking mooiste familiewapen

Fotoboek Cis & Mien – Bij de Tijd

Even om het geheugen op te frissen: op 27 oktober 2013 is
Scouting Garcia Moreno uit Nieuwkuijk bij ons te gast
geweest om de nieuwe Heemkunde Speurtocht uit te
proberen. Het ontwerpen van een eigen familiewapen was
een van de onderwerpen.
Vervolgens heeft het allemaal wat langer geduurd dan
eigenlijk de bedoeling was, maar uiteindelijk was het 17
mei zover: de prijsuitreiking van het mooiste familiewapen.
We kwamen aan bij Garcia Moreno, het zonnetje scheen,
er klonk gezellige muziek en de scouts waren druk bezig
om speeltoestellen te maken van hout en touw voor de
welpen, maar als je het mij vraagt, waren deze constructies
sterk genoeg om er olifanten op te laten spelen. Omdat het
tijd was voor de overhandiging, lieten ze het project even
voor wat het was, de muziek werd wat zachter gezet naar
een redelijke 90 dB(A) en de scouts werden een voor een
naar voren geroepen om hun familiewapens in ontvangst te
nemen. Als laatste kwamen we natuurlijk bij de
bekendmaking van de winnares, Meike.

Doordat we steeds ouder kunnen worden, hebben
sommigen van ons als het ware 'extra tijd' om in te vullen.
Wat doen de ouderen van tegenwoordig met deze tijd?
Door op zoek te gaan naar bijzondere verborgen verhalen
hoopt Romi Tweebeeke (1989, Almere) ons een
genuanceerder beeld van „ouder worden‟ te laten zien.
Voor haar afstuderen aan de AKV St. Joost in Breda
fotografeerde Romi de afgelopen maanden de dagelijkse
ritmes van de Vlijmense Cis en Mien. Misschien dat je ze
wel eens hebt gezien, arm in arm, de een net iets anders
dan de ander. Cis en Mien zijn 89 jaar, een eeneiige
tweeling en echte Vlijmenaren.

Cis en Mien samen op stap ( Foto: Romi Tweebeeke)

De gelukkige winnares Meike ( foto Nico Verbunt )

Ik pakte mijn laptoptas erbij en opeens riepen de scouts:
“Wat, krijgt zij een laptop?” en even dacht iedereen dat
Meike een laptop gewonnen had. Al improviserend moest
ik toen natuurlijk snel even duidelijk maken, dat ik geen
klap van de Emmamolen gekregen had en dat de laptoptas
diende om de breekbare inhoud te beschermen. Ik liet ze
niet langer in spanning en uit de tas haalde ik haar
ingelijste familiewapen met de verklarende tekst waarom
juist zij gewonnen had. Meike was hier erg blij mee en ook
de leiding was onder de indruk. Nu alleen nog een mooi
plekje ervoor uitzoeken om het op te hangen, maar dat zal
wel lukken.
Martijn van de Wiel

Cis en Mien delen naast hun uiterlijke kenmerken, hun
huis, hobby's en slaapkamer. Ze zijn altijd samen geweest
en hebben nooit een man gehad. Cis en Mien zijn dames
van de klok. Schoonmaken, boodschappen doen, koffie
drinken - alles gebeurt op een vaste tijd en het liefst geen
minuutje later. De tweeling laat ons eigenlijk zien dat je op
latere leeftijd, met een strak regime, jezelf maar ook elkaar
prima staande kunt houden. 'Ik heb onwijs veel van ze
geleerd en denk dat andere, zowel jong als oud, dat ook
kunnen!' Hoe ziet het leven van deze bijzondere zussen er
uit? Hoe delen de twee hun dagen in?
Deze vragen beantwoordt Romi in het door haar zelf
uitgegeven fotoboek „Cis & Mien - Bij de Tijd‟. In het boek
krijg je eigenlijk een visuele indruk van het zeer
gestructureerde leven van de dames. Naast het
fotografisch portret is het ook een stukje Nederlandse
historie dat Romi op deze manier vereeuwigt.
Het boek kost €30 en is vanaf nu te bestellen op
www.romitweebeeke.com en ook te koop bij Bruna in
Vlijmen.
Vanaf 14 juni t/m 24 augustus is het werk te zien in het
Noordbrabants Museum te ‟s Hertogenbosch.

Voortgang Huisvesting HKK Onsenoort
Tijdens de ALV op 17 februari 2014 heeft het bestuur groen
licht gekregen om de plannen t.a.v. onze gewenste
huisvesting verder te gaan uitwerken. Van Mariapoli
Mariënkroon hadden we al de toestemming gekregen om
de ruimte van de huidige „Plekhoek en garage‟ hiervoor te
gaan benutten.
Voor de nieuwe huisvesting hadden we vier uitgangspunten vastgelegd:



Binnen de muren van Abdij Mariënkroon
Alle geledingen / werkgroepen van de HKK
Onsenoort onder één dak
 Zelfvoorzienend zijn bij HKK-activiteiten
 Voor iedereen gemakkelijk toegankelijk
.
Het bestuur heeft hieraan nog een uitgangspunt
toegevoegd: het streven naar een multifunctioneel
Heemkunde Centrum. Anders gezegd: we willen geen
gebouw neerzetten, dat voornamelijk niet wordt gebruikt.
Om dit te realiseren zijn we op zoek gegaan naar partners,
die samen met de HKK Onsenoort van het nieuwe gebouw
gebruik willen gaan maken. Eén van die partners, die al
heeft toegezegd samen met ons te willen optrekken, is de
Stichting Eigen-wijs. Deze stichting heeft als doel om voor
mensen met een verstandelijke beperking wekelijks
zinvolle vrijetijdsactiviteiten te verzorgen. Ook met enkele
andere mogelijke partners zijn gesprekken gaande, maar
die zijn nog niet zo concreet als die met Eigen-wijs.
Mariapoli Mariënkroon juicht ons initiatief van partnerschap
van harte toe, maar stelt nadrukkelijk en terecht vast, dat
voor hen de HKK Onsenoort de enige gespreks- en
contractpartner zal zijn.
We zijn nu in het stadium van het maken van schetsen van
het nieuwe gebouw. Daarbij zijn we erg geholpen door de
verdere uitwerking van de plannen, die de Archeologische
Werkgroep in een eerder stadium al geschetst had en die
door John Schellekens bij de ALV zijn gepresenteerd. Door
rekening te houden met de vraag naar ruimte van de
partner(s), zal het Heemkunde Centrum groter uitvallen
dan in eerste instantie gedacht, maar dat biedt ook meer
mogelijkheden. Deze ontwikkelingen leiden er ook toe, dat
we minder snel gaan, dan we als verwachting uitgesproken
hebben tijdens de ALV. We moeten ons echter realiseren,
dat we maar één kans krijgen om als vereniging een
project van deze omvang uit te voeren. Zorgvuldigheid is
daarom belangrijker dan snelheid, maar de vaart moet er
wel in blijven.
Binnenkort hopen we zover te zijn, dat de Bouwcommissie
en de Financiële Commissie echt aan de slag kunnen. Het
bestuur is eensgezind en enthousiast bezig om ons
„Heemkunde Centrum Onsenoort‟ of hoe de naam ook
worden mag, van de grond te krijgen. Een inspanning,
waarin de HKK Onsenoort het voortouw neemt en dat ook
zal blijven houden. Met als resultaat een gebouw, waarin
onze vereniging haar wensen zo veel mogelijk gerealiseerd
zal zien. Maar ook een gebouw, waarvan wij heel graag
samen met onze partners zo veel mogelijk gebruik willen
gaan maken.
Namens het bestuur, Adrie Verboord

Heemkunde online
Graag willen wij jullie op het volgende attenderen:
Sinds een jaar is WaalwijkWiki (www.waalwijkwiki.nl),
een online encyclopedie over de geschiedenis van
Waalwijk, in de lucht. Iedereen kan deze Wiki raadplegen
en er ook zelf informatie aan toevoegen,

Bezoek eens een museum
Gezin XXL
Een gezin met 12 of 15 kinderen, wanneer zie je dat nog?
Terwijl de meeste mensen zich er nu over verbazen, kwam
het een generatie geleden nog vrij vaak voor. Wat
motiveerde deze ouders? Hoe regelde je in vredesnaam de
dagelijkse praktijk? En waarom kiezen mensen
tegenwoordig voor veel kinderen? Is het iets typisch
Brabants? Nee, grote gezinnen kwamen en komen in heel
Nederland voor. Maar bijzonder is het wel. Met de
tentoonstelling Gezin XXL - Een huis vol broers en zussen
(21 juni t/m 21 sept 2014) belicht Het Noordbrabants
Museum het fenomeen „grote gezinnen in Nederland‟ en
geeft het ruim baan aan herinneringen, bespiegeling en
verwondering.

Grote gezinnen waren vroeger geen uitzondering zoals de
familie Pullen uit Nieuwkuijk

Hartverwarmend
Aan de hand van objecten, foto‟s, films en interviews, duikt
u in het drukke leven van een huis vol broers en zussen.
Veel van het getoonde komt direct van grote gezinnen zelf.
Op een speciale inzameldag kwamen mensen in groten
getale met verhalen en objecten. Van wiegjes met
ingegraveerde namen en gedeelde jurkjes tot ingenieuze
tafels, grote pannen en een reuzenwip. Ook haalden ze
herinneringen op aan discipline, alles samen delen en
grote drukte en gezelligheid. Bijzondere ingrediënten voor
een hartverwarmende tentoonstelling voor jong en oud.
Kinderrijk
Ook worden foto‟s getoond uit de serie „Kinderrijk‟ van
Annie van Gemert (1958, Vught). Het betreft portretten van
gezinnen met meer dan acht kinderen, gefotografeerd
tussen 1996 en 2002 in Nederland en Vlaanderen.
Speciaal voor de expositie en in opdracht van Het
Noordbrabants Museum maakte Van Gemert in 2013/2014
een aanvulling op dit project.

Brabants, kwartaalblad over
Brabantse taal
Afgelopen maand is dit nieuwe tijdschrift verschenen, een
blad voor dialectliefhebbers. Boordevol publicaties over al
het moois dat de Brabantse dialecten – in woord en muziek
– u te bieden heeft. Het blad verschijnt viermaal per jaar en
kost €24. Abonneren kan via
brabantsdigitaal@gmail.com Zie ook
www.issuu.com/brabantsmagazine,
met een aantal pagina‟s uit het eerste nummer.

Wie weet hier meer over?
De laatste tijd mis ik mijn moeder. Na het overlijden van je
ouders komt de tijd dat je toch met vragen zit over vroeger.
Mijn ouders waren bevriend met Fritz Heijman, hij was een
Jood die in het klooster van Nieuwkuijk ondergedoken
heeft gezeten tijdens de oorlog. Nu wil ik graag meer over
zijn leven te weten komen. Zijn er nog mensen in
Nieuwkuijk of omgeving die hierover nog iets kunnen
vertellen,
Ans Kroot, Kloosterstraat 16, Nieuwkuijk
Mogelijk zijn er nog verhalen van andere Joodse onderduikers en dan zouden we er een artikel in “Met Gansen
Trou” aan kunnen wijden.
Stuur uw reacties of bevindingen naar de redactie van het
Pekbord.

Mooie natuur rondom Abdij Mariënkroon

100 jaar Elektriciteit Geertruidenberg
Twee jaar geleden gingen we met onze jaarlijkse
middagexcursie naar Geertruidenberg en brachten we daar
o.a. een bezoek aan de Geertruidskerk met een
tentoonstelling over het industriële erfgoed van deze
plaats. Nu is er in deze kerk een tentoonstelling
georganiseerd met het onderwerp „100 jaar Elektriciteit
gemeente Geertruidenberg‟. De tentoonstelling is dagelijks
van 30 juni t/m 14 september te bezichtigen vanaf 13.30 tot
17.00 uur.
Twee jonge uilen op het terrein van abdij Mariënkroon

Even een berichtje over het artikel van Martijn van de Wiel
in het Meinummer van MGT over de grote zilverreiger. Ik
had deze al gespot in maart 2009 . Hij zat toen op het land
aan de achterzijde van Mariënkroon en was er verschillende dagen op rij. Ik heb verder nog wat andere aardige
foto`s van de flora & fauna van Mariënkroon toegevoegd.
Zie voor meer foto‟s op Plekbord-digitaal.
Groeten, Antoon van den Burgt

Een speciale ontvangst voor onze vereniging is mogelijk
voor maximaal 15 leden en dan is er een exclusieve power
point presentatie met inleiding van Cor Knoop, deskundige
op gebied van elektriciteit en van de centrales van
Geertruidenberg. Hiervoor moet u zich opgeven bij het
secretariaat. In overleg zal dan een datum bepaald worden.

De redactie wenst u een fijne vakantie

Presentatie Themanummer 2014
Gemeente Heusden tijdens de Grote Oorlog 1914-1918
Het themanummer van Met Gansen Trou gaat dit jaar over
datgene wat zich in de Eerste Wereldoorlog in onze
gemeente heeft afgespeeld. Afgelopen jaren is veel
onderzoek verricht in de plaatselijke archieven en kranten
naar de gebeurtenissen tijdens deze periode, waardoor dit
prachtige themanummer samengesteld kon worden met
vele afbeeldingen.
Het themanummer wordt gepresenteerd op donderdag 28
augustus. Vóór de pauze zal Luc van der Sijpe, voorzitter
van Heemkundekring De Goede Stede uit het Belgische
Hamont zijn verhaal presenteren over „België in de Eerste
Wereldoorlog‟. Na de pauze zal Kees van den Oord,
vicevoorzitter van onze vereniging, ingaan op de inhoud
van het themanummer.
De bijeenkomst wordt gehouden in Partycentrum De
Remise, Grotestraat 267 te Drunen en begint om half acht.
De entree is €3,- per persoon, incl. koffie/thee bij
binnenkomst. Niet-leden betalen €5,- voor het
themanummer en leden krijgen het themanummer gratis
thuisbezorgd.
Opgeven voor de bijeenkomst bij het secretariaat.
Zie voor telefoon en adres het colofon

Excursie Mechelen, een verslag
Mechelen- België
Zaterdag 15 juni 2014 hadden wij met de Heemkundekring
Onsenoort een uitstapje naar de Belgische stad Mechelen.
We werden ruim 2 uur rondgeleid door de prachtige oude
binnenstad.
Natuurlijk werd veel verteld over de lange en interessante
historie van deze stad en we bezochten enkele belangrijke
historische plaatsen en gebouwen in de stad zoals o.a.:
de Sint-Romboutskathedraal, waarvan de toren twee
complete beiaarden bezit, de Grote Markt, het Stadhuis
van Mechelen met een flamboyant-gotische gevel en de
oudere Lakenhal met het Belfort van Mechelen, Het Hof
van Savoye dat nu het hoge gerechtshof is van Mechelen,
maar vroeger de residentie was van Margaretha van
Oostenrijk (de zus van Philips de Schone).
Mechelen hoofdstad van de Nederlanden.
Tot 1795 vormde Mechelen het centrum van de kleine
zelfstandige Heerlijkheid Mechelen. In dat verband had het
gebied dezelfde status als bijvoorbeeld Holland, Zeeland,
Vlaanderen en Brabant. Mechelen vierde hoogtijdagen
toen in 1473 de Bourgondische hertog Karel de Stoute de
rekenkamer en het opperste gerechtshof van het gehele
Bourgondische rijk in Mechelen vestigde. In 1474 werd
Mechelen de juridische hoofdstad van de Nederlanden.
Karel‟s dochter Maria van Bourgondië trouwde met
Maximiliaan van Oostenrijk en zo kwam Bourgondië
tezamen met de Nederlanden onder de regie van de
Habsburgers. Maria van Bourgondië stierf zeer jong
tengevolge van een val van haar paard. Zij had twee
beroemde kinderen namelijk Philips de Schone (de vader
e
van Karel de 5 ) en Margaretha van Oostenrijk. In 1507
vestigde Margaretha van Oostenrijk zich in Mechelen en zij
ging de Nederlanden besturen vanuit Mechelen. Haar
residentie was het “Hof van Savoye”.

Meer foto’s van Mechelen op de laatste pagina’s

De Sint-Romboutskathedraal

In 1530 werd het hof verplaatst naar Brussel maar in 1559
maakte Philips de Schone Mechelen tot zetel van het
aartsbisdom wat momenteel nog steeds het geval is. Dus
de huidige Sint- Romboutskathedraal is de hoofdkathedraal
van België
Een kathedraal of dom is de kerk waar de bisschop zetelt.
De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk
van de zetel. Die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop,
die aan de zijkant van het priesterkoor van de kerk staat
opgesteld, in de vroegchristelijke kerk in de exedra of de
koorapsis. Deze zetel heet in het Latijn cathedra.
Mechelen en Heusden
Onze gids wist niet dat Heusden en Mechelen ooit iets met
elkaar te maken hebben gehad en zij was zeer
geïnteresseerd over het volgende: In onze geschiedenis
van Heusden werd dat het “Conflict van Mechelen”
genoemd. Het was in 1357 dat de graaf van Holland,
e
Willem 5 van Beieren, Heusden van de Hertogin Johanna
van Brabant cadeau kreeg. De heerlijkheid Heusden, dat
sinds 1333 vier en dertig jaar bij het hertogdom Brabant
hoorde kwam dan bij het graafschap Holland. De oorzaak
e
was de ruzie tussen de twee dochters van Hertog Jan 3
van Brabant, Johanna en Margaretha, over de erfenis van
hun vader, het hertogdom Brabant en het conflict om
Mechelen.
e

Hertog Jan 3 van Brabant had drie dochters: Johanna
(regeerperiode 1355-1406) gehuwd met Wenceslaus van
Luxemburg, Margaretha gehuwd met Lodewijk van Male,
e
graaf van Vlaanderen en Maria gehuwd met Reinout 3 van
Gelre. De aanspraken op de erfenis van Maria, Hertogdom
Brabant, werden afgekocht.
Maar Margaretha en haar man Lodewijk lieten zich niet
afkopen. Lodewijk van Male en Margaretha gingen zelfs
oorlogvoeren tegen Johanna en Wenceslaus van
Luxemburg om in het bezit van Brabant te komen. Met
een leger bezette Lodewijk de steden Brussel, Leuven,
Mechelen en Antwerpen. Een leger van Brabanders kwam

De nieuwe website is klaar voor de toekomst en biedt
ruimte om de beschikbare bronnen en digitale
dienstverlening steeds verder uit te breiden.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op
www.salha.nl.

Heropening Museum ‘t Gouverneurshuis

Corrie van Wijk en Henk de Wit genieten er even van.

Johanna te hulp en de oorlog werd beslecht in het voordeel
van Johanna. Alleen Antwerpen kwam bij Vlaanderen. En
Mechelen kon ook bij Brabant blijven vanwege de volgende
e
gebeurtenis: Graaf Willem 5 van Holland bemiddelde in
het conflict tussen de Hertog van Brabant en de Graaf van
Vlaanderen. Het ging over het bezit van de stad Mechelen.
Als dank voor zijn bemiddeling kreeg de graaf van Holland
Heusden geschonken. Zo kwam Heusden bij het
graafschap Holland ; “ Mechelen mijn, Heusden dijn “
Mechelaars gaan de maan blussen!
In de nacht van 27 op 28 januari 1687 meenden de
Mechelaars dat de Sint-Romboutstoren in brand stond en
rukten met man en macht uit om te blussen. Uiteindelijk
bleek er niets aan de hand te zijn. Waarschijnlijk heeft de
maan in combinatie met de mist voor gezichtsbedrog
gezorgd. Ondanks pogingen om de blunder stil te houden,
verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje. Tot
vandaag dragen de inwoners van Mechelen de spotnaam
'Maneblussers'. Het bier Maneblusser smaakt goed.
Tot slot:
De reis was perfect georganiseerd door Ans Zeeuwen, Bart
Beaard en Henk de Wit, waarvoor onze complimenten!
Cécile en Bert de Vaan, Drunen

Nieuwe website voor het Streekarchief
Langstraat Heusden Altena
Na maanden van voorbereiding en bouwen is het zover.
Op het vertrouwde adres www.salha.nl is een volledig
vernieuwde website verschenen. Archiefonderzoek, een
zoektocht naar je voorouders of een duik in de uitgebreide
fotocollectie is nu nog gemakkelijker uit te voeren.
Bovendien maakt één zoekingang het mogelijk om alle
archieven en collecties tegelijkertijd te doorzoeken.
Naast de vertrouwde informatie, zoals akten van de
Burgerlijke Stand en bouwvergunningen, is er veel nieuws
te vinden. Zo worden nu bij een onderzoek naar je
voorouders ook de militieregisters doorzocht en kun je je
verdiepen in de inhoud van middeleeuwse perkamenten
oorkonden in de Charterbank. Zoek je een krantenbericht
dan kun je, naast het Nieuwsblad van Heusden en Altena,
ook door de Echo van het Zuiden bladeren. Ten slotte kun
je de hele filmcollectie van het Streekarchief op titel
doorzoeken en is een selectie ook online te bekijken.

Het Gouverneurshuis in de Vesting Heusden is op zaterdag
21 juni feestelijk heropend. Voormalig gouverneur Johan
Theodoor Baron van Friesheim overhandigde voorzitter Jos
Rooijmans de sleutels, waarna burgemeester Jan
Hamming van Heusden het heringerichte museum
opende. De burgemeester schonk het museum symbolisch
een zonnewijzer die midden in de prachtige tuin komt te
staan. In het volgende Plekbord meer aandacht aan dit
bijzondere streekmuseum.

Dit fraaie museum is vanaf nu weer open

Uitstapje naar Mechelen
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Uitstapje naar Mechelen
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Flora & fauna rondom abdij Mariënkroon

Foto’s: Antoon vd Burgt

