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De zomer lijkt, na een mooi voorjaar, de laatste weken volledig te zijn verdwenen.
Hoosbuien zetten delen van ons land blank. Gelukkig viel het in onze regio wel mee. Wat
de gevolgen daarvan konden zijn, lees je in de column van Adrie. Maar natuurlijk is er de
komende tijd weer heel wat te beleven op heemkunde gebied, zoals,” Open
Monumentendag”, de “Heemkunde, ontdek ‟t samen”- dag en de bedevaart naar
Bokhoven. Natuurlijk zijn er weer vragen, is er wat aangeboden, maar er is ook antwoord
op uw schrijven. We houden u op de hoogte van de huisvestingplannen .
De redactie

“Themanummer Met Gansen Trou 2014”
‘De 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 huidige 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.
Inmiddels is het themanummer gepresenteerd en alle leden van de heemkundekring
krijgen een exemplaar gratis thuisbezorgd.
Extra exemplaren kosten €5,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij de boekhandels Sikkers in
Drunen en Bruna in Vlijmen, in Heusden bij A. van Spijk, Hertogin Johanna van
Brabantstraat 22 (O416-662368) en bij het secretariaat Grotestraat 103 in Drunen (0416320995). Bestellen is ook mogelijk via de webwinkel op www.hkkonsenoort.nl.
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Expositie Nieuwkuijk
In het weekend van 27 t/m 30 november zullen we in het Nieuwkuijkse patronaat „Expositie
Nieuwkuijk‟ houden. Dat zal gaan over de „Dijkdoorbraak in 1880‟ en het bedrijf „Van MolPauwels‟. In de komende uitgaven van Plekbord komt daarover meer informatie.

Column
Een rampen column
Het WK-voetbal, de Tour de France
met Lars Boom als etappe winnaar
en ja, ook de zomervakantie zit er
weer op. Een zomer vol sport, maar
vooral ook was het een zomer vol verschrikkingen. Het
wederzijds geweld in de Gaza-strook, het barbarisme van
de IS (Islamitische Staat) in Irak en Syrië en als absoluut
dieptepunt het neerschieten van vlucht MH17 boven het
oosten van de Oekraïne. Voorwaar, geen ingrediënten voor
een mooie column.
Bij vlucht MH17 blijkt, dat je naar gelang de tijd verstrijkt,
steeds meer mensen ontmoet, die wel iemand kennen, die
iemand kennen, die in het ramptoestel zaten en dat brengt
het gevoel van verdriet , maar ook van woede en onbegrip,
weer wat dichterbij. Maar nooit ben je in staat om van
afstand het verdriet ook maar te benaderen van de
nabestaanden, die écht getroffen zijn. Zinnen als „ik weet
wat je voelt‟ zijn goedbedoeld, zeker, maar meestal is de
waarheid, dat je dat helemaal niet weet. Waarom dan toch
deze rampen column?
Eind november gaat de HKK Onsenoort een expositie
houden in Nieuwkuijk met als hoofdthema‟s de
geschiedenis van het bedrijf Van Mol – Pauwels en van de
watersnoodramp van 1880. Ter voorbereiding hiervan ben
ik het boek gaan lezen, dat kort na deze ramp is
verschenen, in het toen gangbare taalgebruik van het eind
van de negentiende eeuw. Al 40 jaar heb ik bij mij thuis de
bekende kaart hangen van de „Dijkdoorbraak te
Nieuwkuijk‟, maar nu pas breekt het besef door, wat voor
een onbeschrijflijke ramp dit geweest is.
De dijkdoorbraak is de oorzaak, de overstroming van een
groot gebied het gevolg daarvan. Het woord „watersnood‟
geeft vervolgens perfect aan, in welke nood de bevolking is
komen te verkeren als gevolg van de dijkdoorbraak en de
overstroming van het land. Niet alleen in Nieuwkuijk, maar
in het hele Land van Heusden en Altena. Al lezend zie je
de spanning op de gezichten van de Nieuwkuijkers: zal de
dijk het wel houden? Dan voel je de bulderende kracht van
het water door de dijk jagen. Je ziet eerst het ongeloof, dan
de angst en de radeloosheid vorm krijgen, je zit bij de
onverschrokken redders in hun boten en je wordt
teruggeworpen in een tijd, waarin communicatie door
ijlbodes werd uitgevoerd.
Door geschiedschrijving, door verslagen van ooggetuigen,
door onderzoek door heem- en geschiedkundigen, door dit
soort werk is het mogelijk om 135 jaar later een gevoel te
krijgen over de ramp, die deze watersnood is geweest. Als
Heemkundekring Onsenoort mogen wij ons gelukkig
prijzen, dat we in ons ledenbestand nogal wat mensen
hebben, die dit soort onderzoek willen doen en die de
resultaten daarvan met anderen willen delen, meestal door
er een boekje van te maken.
Hopelijk komen eind november veel mensen naar het
Patronaat in Nieuwkuijk om hetzelfde gevoel te krijgen als
ik over de (deze keer) vernietigende kracht van het water.
Voor het evenwicht mijn volgende column dan misschien
maar wijden aan „Het Land van Belofte‟, de geschiedenis
van het bedrijf Van Mol – Pauwels?
Adrie

Inleveren kopij vóór 15 september a.s.

Heemtuin De Meulenwerf zoekt
bestuurslid
Heemtuin De Meulenwerf zoekt een bestuurslid. Bert van
Opzeeland, die namens onze heemkundekring in het
bestuur van de heemtuin zit, stopt per 1 januari 2015 als
bestuurslid. Voor zijn functie zoekt de heemtuin een nieuw
bestuurslid. De tuin is uitgegroeid tot een prachtige tuin met
veel vrijwilligers en wordt druk bezocht. Het bestuurslid
dient affiniteit te hebben met natuur en historie, daarnaast
is kennis van websites en het bijhouden daarvan gewenst.
De heemtuin heeft een eigen webmaster. Voor meer
informatie over de heemtuin zie
www.heemtuindemeulenwerf.nl/. Als u interesse hebt dan
kunt u contact opnemen met Bert van Opzeeland (0735113213) óf voorzitter Adri van den Hoven (0416-378694).
Elke dinsdagmiddag zijn er vrijwilligers in de heemtuin, u
kunt dan ook een kijkje nemen in de prachtige tuin. Deze
ligt op een schitterende locatie middenin de vesting
Heusden naast de stadshaven.

De fraaie Heemtuin in Heusden

Antwoord op uw schrijven
In het Plekbord van juni staat een vraag van Ans Kroot
over Fritz Heimann, die in de 2e WO ondergedoken was in
het Nonnenklooster (St Gertrudisgesticht) te Nieuwkuijk.
Hij woonde, en met hem nog een drietal andere joden, bij
de nonnen en zat dus niet ondergedoken bij hen.
Door de gemeente Vlijmen werden ze allemaal opgeven
aan de Duitsers bij de diverse verzoeken van hen om een
opgave te doen over o.a. buitenlanders en specifiek over
joden.
Genoemde Fritz Heimann heeft de oorlog overleefd. Een
andere jood die in het klooster verbleef was Fritz

Hirschfeld. Fritz was een Duitse vluchteling die in 1939
naar Nederland kwam. Hij was van Joodse oorsprong maar
bekeerde zich tot het katholicisme. Zijn dochter kon nog
voor de oorlog naar Engeland ontkomen. Zijn vrouw heeft
hij in Duitsland moeten achterlaten. Zij stierf in 1941 aan
kanker. Hij was rechter en kwam waarschijnlijk vanuit een
klooster of katholieke instelling in Voorhout, bij Leiden, naar
Nieuwkuijk. Die instelling heette St. Agnes.
Voordat hij naar Westerbork werd gedeporteerd, woonde
hij eveneens in het klooster. Fritz is geboren op 22-10-1886
te Berlijn. Hij kwam vanuit Duitsland naar Amsterdam op
14-02-1939. De laatste woonplaats in Duitsland was
Babelsberg bij Potsdam. Hij was getrouwd met Margarethe
Schulz (*02-01-1893 - + April 1941 Potsdam).
Ik heb al diverse gegevens over hen gevonden en had het
plan daarover nog een keer te publiceren.
Bert Meijs.

Christiaan Lith overleden
Op 23 juli jl. overleed op 97-jarige leeftijd Christiaan Lith. In
de oude gemeente Heusden was hij hoofd
stadsontwikkeling en restauratie. In het oktobernummer
van Met Gansen Trou zal over hem een In Memoriam
geplaatst worden.

Schenking ets van de overstroming in
Haarsteeg in 1799
Door de heer C. van Bladel uit Dongen werd enige tijd
geleden een ets geschonken aan onze heemkundekring
van een dijkdoorbraak in Haarsteeg in 1799. De heer Van
Bladel is oud-Haarstegenaar. De ets werd opgenomen in
onze collectie.

keren door het heien van een wand van palen. Als ook hier
een breuk was ontstaan waren de mensen die op de dijk
gevlucht waren geïsoleerd. Al eerder in 1795 had een
dijkdoorbraak plaatsgevonden. Na de doorbraken van 1795
en 1799 stelde het dijkcollege onmiddellijk pogingen in het
werk „om die gevaarlijke uitspringende hoekdijk, welke nu
in de tijd van vier jaar tweemalen was ingebroken te
verlaten en door binnenwaartse rechtlijnige bedijking te
doen vervangen.‟ Zo werd besloten de huidige Inlaagdijk
aan te leggen en de dijk te verleggen richting Haarsteeg.
Men maakte een zogenaamde inlaag, de Maas kreeg meer
ruimte. Verslag uit 1799: „de hooge Maasdyk is ter zelver
plaatse doorgebroken, waar zulks in den jaare 1795
geschied is, en het water heeft even als toen zyne richting
op de Haarsteeg genomen, zynde verscheidene huizen,
benevens het raadhuis door hetzelve in zyne vaart
meedegevoert en voor zover men wist waren er reeds
meer dan 20 menschen omgekomen. De dijkdoorbraak
geschiedde met zulk eene snelheid, dat eene meenigte
lieden geenen tyd hadden zich uit de kaaken des doods te
redden. Omtrent 200 persoonen, zoo mannen, vrouwen als
kinderen zitten op den dyk onder den bloten hemel in de
uiterste ellende gedompeld‟. De dijkdoorbraak van 22
februari 1799 was de zwaarste in de geschiedenis van de
gemeente Heusden.
Bert van Opzeeland

Oproep over archeologisch vondst in
Vlijmen
In Keulen is onlangs een spectaculaire archeologische
vondst opgedoken, die een aantal jaren geleden moet zijn
gedaan op de Wolput in Vlijmen bij het bouwen van een
schuur. Het betreft een vrij grote Romeinse pot met
crematieresten en een bord, daterend uit de eerste eeuw,
beide beschadigd, maar inmiddels gerestaureerd. De
vinder zou rond 2005 zijn overleden. Via een handelaar in
Nijmegen, intussen ook overleden, belandde de vondst in
Keulen.
Ten behoeve van een publicatie in Met Gansen Trou zou ik
graag meer willen weten over de vinder, de vindplaats, de
vondstomstandigheden en het tijdstip van de vondst. Heeft
iemand hier ooit iets over gehoord? Of kan iemand door
het combineren van de schuur op de Wolput en het
overlijden van de bouwer rond 2005 een suggestie doen?
Graag een berichtje.
Anton van der Lee, 0416 532242, antonvdlee@hetnet.nl

Het verhaal bij de ets
Op 22 februari 1799 breekt de dijk door aan het Vergereind
in Haarsteeg. Hierdoor ontstond de huidige Buitenwiel in
het natuurgebied Sompen en Zooislagen van
Staatsbosbeheer, dat nu buitendijks ligt van de Inlaagdijk in
Haarsteeg. In 1799 werd een gat van 215 meter in de dijk
geslagen. De dijkdoorbraak kwam onverwacht omdat een
grote ijsschots de dijk simpelweg omduwde. De gevolgen
van de ijsschotsen waren enorm: „die bomen deden
afknappen als riet onder de zeis en huizen in elkaar
gooiden als kaarten-huisjes‟. Veel mensen verloren
daardoor hun leven. Het water kwam met grote snelheid
door de dijk, waardoor de dijk nabij de Haarsteegse Wiel
zodanig afkalfde dat men daar voor een nieuwe
dijkdoorbraak vreesde. Men heeft het gevaar weten te

Programma Open Monumentendag 2014
„Op Reis‟ is het thema van Open Monumentendag 2014
.De meeste kerken, die de status van Rijksmonument
bezitten, zijn het weekend open. Het programma in
Heusden ziet er als volgt uit:
Donderdag 11 september
Open Monumenten Klassendag in het Gouverneurshuis
Heusden. Leerlingen van basisscholen uit Drunen en
Elshout zijn daarvoor uitgenodigd.
Zaterdag 13 september
11.00 uur -13.00 uur: op reis met theaterplatform Drunen
Locatie: Gouverneurshuis, Putterstraat 14, Heusden.
13.00 uur: wandeling onder leiding van een gids in
historische kledij vanuit Heusdens Buro voor Toerisme
Locatie: HBT, Pelsestraat 17, Heusden.
13.45 uur/ 15.00 uur/16.15 uur: boottocht met Wiljo
Locatie: Stadshaven, Heusden.
14.00 uur: start Vesting tot Vestingloop HeusdenWoudrichem Locatie: Vismarkt, Heusden
15.00 uur: wandeling onder leiding van een gids in
historische kledij vanuit Heusdens Buro voor Toerisme
15.30 uur: Paardentram met een gids door Heusden
Locatie: HBT, Pelsestraat 17, Heusden
Zondag 14 september
11.00 uur-17.00 uur: op reis met theaterplatform Drunen
Locatie: Gouverneurshuis, Putterstraat 14, Heusden.
12.00 uur-16.00 uur: Wielertoertocht
Start en finish: café Den Braai, Akkerstraat 2, Vlijmen.
13.00 uur en 15.00 uur: lezing Kees van den Oord over
de Moerputten Locatie: café Den Braai , Akker 2, Vlijmen.
13.00 uur en 15.00 uur: lezing Gien van Wijk over
Het Drongelens Kanaal Locatie: café-restaurant De
Remise, Grotestraat 267, Drunen.
12.00 uur-16.00 uur: Rondleiding Gerestaureerde sluisjes
Elshoutse Zeedijk Locatie: Elshoutse Zeedijk.
13.45 uur/ 15.00 uur/16.15 uur: boottocht met Wiljo
Locatie: Stadshaven Heusden.
Open Monumentendag 2014 Heusden is mede mogelijk
gemaakt door: Gemeente Heusden, Heusdens Buro voor
Toerisme, Streekarchief Langstraat Heusden Altena,
Stichting het Gouverneurshuis en historicus Kees van den
Oord (tevens lid van Heemkundekring Onsenoort).

Familiefietstocht op Open
Monumentendag
Zondag 14 september is het Open Monumentendag met
als thema “op reis”. In samenwerking met de nieuwe
stichting WielerWereld die onlangs op 11 augustus het
Wielercafé Vlijmen organiseerde, houdt de
Heemkundekring Onsenoort op deze dag een
familiefietstocht van ruim 30 kilometer. Voor jong en oud,
van herberg tot herberg, met een ronde door Heusden. De
fietstocht start vanaf 12.00 uur bij café Den Braai in Vlijmen
ofwel bij partycentrum De Ster in Nieuwkuijk. U ontvangt
hier een routekaart met opdrachten. In de herbergen
(Vlijmen, Haarsteeg, Herpt, Heusden, Elshout, Drunen,
Giersbergen en Nieuwkuijk) hangen allerlei foto‟s over
wielerkoersen en -helden met verrassende
herkenningsopdrachten.
De fietsroute gaat ook naar de Elshoutse Zeedijk.
Boswachters van Natuurmonumenten en leden van
Heemkundekring verzorgen rondleidingen bij de
gerestaureerde sluisjes aan deze Elshoutse Zeedijk. Hier

kunnen fietsers en ook andere bezoekers terecht tussen
12.00 en 16.00 uur.
Tijdens deze zondag kunt u in de herbergen ook lezingen
bijwonen. In herberg De Remise houdt Gini van Wijk om
13.00 uur en 15.00 uur een lezing over het Drongelens
kanaal. In Den Braai doet Kees van den Oord hetzelfde om
13.00 en 15.00 uur, maar hier over de monumentale
Moerputtenbrug tussen Vlijmen en „s-Hertogenbosch.
Heemkundekring Onsenoort en WielerWereld wensen u
een mooie fietstocht door de gemeente Heusden toe. Wij
danken oud-wielrenner Ben Libregts secretaris
WielerWereld, voor de samenstelling van en Paul Stamps
voor de vormgeving van deze mooie boekuitgave.

Voortgang Huisvesting
In het Plekbord van juni is voor de eerste keer over de
voortgang van het Huisvestingsproject gerapporteerd. Toen
was de voorgenomen samenwerking met de Stichting
Eigen-wijs het belangrijkste nieuws, samen met de meer
dan goedkeurende instemming van de Stichting Mariapoli
Mariënkroon voor deze vorm van partnerschap.
Het doel van het Huisvestingsproject is nu om een
multifunctioneel gebouw neer te zetten, waarbij meerdere
verenigingen van de ruimtes in het gebouw gebruik maken
met het doel de bezettingsgraad te verhogen en daardoor
de exploitatiekosten te kunnen verdelen over meerdere
deelnemende verenigingen.
De bouwkundige activiteiten
Door het bestuur is in de afgelopen tijd een inventarisatie
gemaakt van de benodigde ruimte, waarbij de behoefte van
de Stichting Eigen-wijs en van onze Heemkundekring het
uitgangspunt is geweest. Er is nu ontwerp gemaakt van
een gebouw, waarin beide verenigingen hun activiteiten
kunnen realiseren en er veel mogelijkheden overblijven
voor een multifunctioneel gebruik.
Dat gebouw bestaat uit twee verdiepingen, is 30 meter
lang, 12 meter breed en dat willen we neerzetten op de
huidige plaats van de garage aan de zuidzijde van het
terrein van Abdij Mariënkroon. Op de begane grond is de
entree voorzien met een toiletgroep, een grote zaal met bar
en keuken voor de activiteiten van Eigen-wijs en een ruimte
voor een multifunctionele werkplaats. Op de verdieping is
de heemkamer van onze heemkundekring voorzien, het
archeologisch depot en een ruimte die ook weer
multifunctioneel te gebruiken is.

Op dit moment is het bestuur bezig om een indicatie te
krijgen van de kosten van zo‟n gebouw, waarvoor we
overleg hebben met enkele bouwbedrijven. Daarbij kijken
we voornamelijk naar de bouw van het casco en de
gemeenschappelijke voorzieningen zoals hal, toiletgroep,
trap en keuken-bar met opslagruimte. De indeling en
verdere inrichting willen we maximaal flexibel houden, dus
binnenmuren etc. zijn nu nog niet ingetekend. Daarnaast
heeft één van onze leden de tijd en moeite genomen om
een gedetailleerde begroting op te stellen voor de kosten
van het casco en de gemeenschappelijke voorzieningen.
De voortgang van de samenwerking met Eigen-wijs
Op 19 augustus jl. hadden we (Stichting Eigen-wijs en
Heemkundekring Onsenoort) de mogelijkheid ons plan de
presenteren bij gemeente Heusden. Hierbij was wethouder
mevr. Margo Mulder aanwezig en ambtenaren, die de
terreinen van Gemeentelijke Eigendommen en Subsidies
beheren. Aan deze presentatie hebben wij een goed
gevoel overgehouden. Wij proberen precies datgene te
realiseren waar de gemeente Heusden op inzet; afstand
nemen van de gedachte, dat een gebouw 7 dagen van 24
uur voor één vereniging moet zijn. Intern gaat men nu
bekijken welke mogelijkheden gemeente Heusden heeft
om ons initiatief daadwerkelijk te steunen. Medio
september gaan we hierover weer met elkaar in gesprek.
Informatievoorziening en besluitvorming
Alles wat het bestuur tot nu toe heeft gedaan en in de
komende tijd ook zal blijven doen, past binnen het mandaat
dat de ALV het bestuur gegeven heeft. Geld is er immers
nog niet uitgegeven en besluiten zijn nog niet genomen.
Zodra besluitvorming aan de orde is, zullen we een extra
ALV uitschrijven. Het bestuur wil zich bij zo‟n groot project
altijd geruggesteund weten door de leden van onze
vereniging.
Tenslotte
Het bestuur is dagelijks met dit project bezig en toch zou
het kunnen lijken alsof het allemaal erg langzaam gaat. Dat
is ook zo. Maar we hebben met veel partijen te maken en
kunnen geen stappen overslaan. De vele positieve
reacties, die we constant krijgen als we over deze unieke
vorm van partnerschap praten, geven ons de energie om
met volle inzet verder te gaan. Voor de toekomst van de
HKK Onsenoort is het slagen van dit huisvestingsproject
erg belangrijk.
Namens het bestuur,
Adrie Verboord
Meer informatie over Stichting Eigen-wijs:
www.gehandicaptenclubvlijmen.nl

Corneliusbedevaart Bokhoven
175 jaar oud
De Corneliusbedevaart op Bokhoven bestaat dit jaar niet
minder dan 175 jaar. Het jubileumthema van 2014 is dan
ook : „Cornelius, wat leert hij ons?‟. De bedevaarttraditie in
Bokhoven gaat terug naar 1839, toen Sint-Cornelius voor
het eerst in het laatmiddeleeuwse kerkje werd vereerd. Het
Corneliusbeeld staat vooraan in een aparte kapel. Als het
goed weer is, vindt de mis in de open lucht plaats, achter
de pastorie. Een speciale Corneliusfolder met
herinneringen aan de processie krijgen de pelgrims bij hun
komst.

De OLV Schuts van Elshout te gast in Bokhoven

De vieringen worden door allerlei koren uit de regio
opgeluisterd. Traditiegetrouw start Elshout de eerste
zondag op 7 september. Uit Elshout komen het
avondwakekoor en de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Het
gemengd koor H. Willibrordus uit Ammerzoden en het
Essche Mannenkoor zijn op 14 september en 21
september de gastkoren. Het dameskoor uit Bokhoven,
ondersteund door het mannenkoor uit Haarsteeg, luistert
op zondag 28 september de viering op. Zoals bekend, zijn
de speciale vieringen om 9.00 uur vervallen. Voor de 80jarige pastoor Van der Spank is de laatste
septembermaand in functie.
Op zondagmiddag 31 augustus geeft broedermeester Kees
van den Oord om 15.00 uur in de kerk een korte lezing
over 175 jaar bedevaart op Sint-Cormelius van Bokhoven.
Een folder met impressies van 175 jaar Bokhoven is dan
verkrijgbaar. Toegang gratis.

3e ‘Heemkunde, Ontdek
het Samen’- dag op
zondag 5 oktober

Fondsenwerving
Onlangs kregen wij van Leo van Son van de Vliedberg enkele document(jes) van
Abdij Mariënkroon, die hij had aangetroffen in een stapel bidprentjes. Dit jaar is de
Stichting Mariapoli Mariënkroon, de huidige eigenaren van de Abdij, een
fondsenwervingsactie gestart voor de noodzakelijke restauratie van het
abdijgebouw. Een prachtige, 8 pagina‟s tellende kleurenfolder is daarvoor
ontworpen.
Ook zo‟n 70 jaar geleden bestond al de noodzaak om fondsen te werven, toen
voor de uitbreiding van het Klooster. Het ontwerp, zowel inhoudelijk als qua
vormgeving, zag er toen uiteraard nog heel anders uit (zie afbeelding boven).
Met dank aan Leo van Son.

Restauratie Drunense molen
Voor velen, die belangstelling hebben voor monumenten, was het een verrassing
dat in het Brabants Dagblad van 21 augustus jl. een bericht verscheen met het
nieuws dat de molen “Hertogin van Brabant (1838)” in het komende jaar
gerestaureerd gaat worden. Eigenaar Cees van Tuijl heeft met de provincie een
akkoord bereikt over een kostenverdeling en volgens dit kantenbericht gaat
molenbouwer De Jongh uit Veldhoven eerdaags al aan de slag met de
voorbereidende werkzaamheden. In
Plekbord willen we in de komende tijd
regelmatig publiceren over de voortgang
van de restauratie van dit
Rijksmonument 14.139, dat al vele jaren
een stevige opknapbeurt verdiende.
In oktober 2011 publiceerden wij in Met
Gansen Trou; „De Drunense molen
Hertogin van Brabant tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog‟. Dit themanummer is nog steeds verkrijgbaar bij
het secretariaat of via de webwinkel en
kost €3,-.
Foto:
In 1952 en 1953 werd de molen ook
gerestaureerd en op 25 september 1954
was de officiële ingebruikname. De
toenmalige deken L. Rooijackers
verrichte de inwijding, waarbij Cees van
Tuijl hem behulpzaam was, en de
ingebruikname gebeurde door de
toenmalige burgemeester A. Snels

De Educatie Commissie heeft weer
een uitdagend programma
samengesteld. Nieuwe elementen
zijn toegevoegd en
succesonderdelen, zoals het zoeken
met de metaaldetector, zijn
natuurlijk in het programma
gebleven. De bedoeling achter de
Heemkunde, Ontdek het Samen dag
is, om de jeugd spelenderwijs
kennis te laten maken met de vele
facetten van de heemkunde. Daarbij
kunnen de ouderen hun kennis en
ervaring overdragen op de volgende
generatie. Het blijft dus wel de
bedoeling dat ouderen en jongeren
samen actief aan deze middag
meedoen.
Het programma begint om 13.00 u
met de ontvangst van de
deelnemers. Die kunnen al helemaal
in de stemming komen door het
rijkelijk voorhanden zijnde vroegere
speelgoed uit te proberen. Om
13.30 u gaan de activiteiten van
start. In drie blokken van steeds 1
uur, kunnen 12 activiteiten worden
uitgevoerd. Deze zijn onderverdeeld
in de hoofdthema‟s „Archeologie‟,
„Natuur‟ en De mens in zijn
leefomgeving‟.
Aan het eind van de middag gaan
de jeugdige deelnemers samen op
zoek naar de sleutel, waarmee de
schatkist geopend kan worden. Als
het lukt de sleutel te vinden, dan
gaat niemand met lege handen naar
huis.
Het volledige programma verschijnt
binnenkort op onze website
www.hkkonsenoort.nl onder
„werkgroepen‟ en dan „educatie‟.
Inschrijven kan vanaf nu al via
educatie@hkkonsenoort.nl

