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Bij dit plekbord vindt u uiteraard ook ons eerste nummer van Met Gansen Trou van 2015
De kleur van de omslag is dit jaar blauw. Blauw is de kleur van het water. Wij denken terug
aan het hoogwater van 1995, dat bijna een watersnoodramp betekende voor Heusden en
omgeving. De dijken zijn sedertdien verhoogd, er wordt veel geïnvesteerd in ruimte voor
waterberging (HOWABO). Blauw is ook de kleur van de trouw die minnaars en ridders
ste
beleden en de kleur van de Maagd Maria die hier nog altijd wordt vereerd. De 65 editie
van Met Gansen Trou heeft dankzij de inzet en medewerking van de gebroeders Jan en
Bert Meijs uit Nieuwkuijk een ietwat aangepast voorblad gekregen. De gemeentewapens
zijn aangepast en de namen van de gemeenten verbeterd. Zo zijn de wapens van
Haarsteeg en Elshout verdwenen. Haarsteeg was onderdeel van vier gemeenten; het
raadhuis van Hedikhuizen stond aan de Haarsteegsestraat. Elshout maakte deel uit van
Oudheusden. De gemeente Herpt is uitgebreid met Bern. En Heesbeen is aan ons heem
toegevoegd. We hopen dat de mogelijke toekomstige herindeling van Heusden met
Waalwijk en Loon op Zand geen verdere gevolgen heeft voor ons voorblad. Met Gansen
Trou heeft de respectabele leeftijd bereikt van 65. Oud is wijs.

LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering 2015, waarin wij terugkijken op het verenigingsjaar 2014,
zal worden gehouden op maandag 9 februari a.s. om 19.30 uur in de Conferentiezaal van
Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de
voorzitter.
2. Notulen van de Ledenvergadering op 17.2.2014
3. Jaaroverzicht 2014
4. Financieel verslag 2014
5. Begroting 2015
6. Verslag kascommissie 2014
7. Benoeming kascommissie 2015
8. Bestuursverkiezing
9. Stand van zaken m.b.t. huisvesting
en Activiteiten 2015
10. Rondvraag.
11. Sluiting van de vergadering.
Hildo van Engen
Het Jaaroverzicht 2014 en de notulen van de Ledenvergadering 17.2.2014 staan inmiddels
op onze website.
Na de pauze zal de heer Hlido van Engen, streekarchivaris van SALHA te Heusden, een
presentatie houden over de activiteiten van zijn streekarchief.

„Botterke tot op den bojum’,
In juni 1955 werd in Drunen de revue opgevoerd „Botterke tot op den bojum’ ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de boterfabriek. Ongeveer negentig boeren en
boerinnen uit Baardwijk, Drunen, Elshout en Nieuwkuijk, ouder dan 15 jaar, speelden mee
in deze revue. Ik ben op zoek naar herinneringen, foto‟s, anekdotes etc. van de revue nu
bijna 60 jaar geleden. Neem contact op met Sjef van Hulten, Christofoor 212, 5271 JN
Sint-Michielsgestel, 06-46264419 of jvh212@ziggo.nl

Nominatie Zilveren Camera
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,

Sjef van Hulten 073-5514390 of 06 -4626 4419

Column
Het is een druilerige zondagmiddag. Een prima middag om
stapels achterstallig heemkundig
leeswerk weg te werken. Zoals
andere heemkunde verenigingen
onze MGT krijgen, zo krijgen wij
op onze beurt van die verenigingen ook hun periodieken.
Je steekt er veel van op om te bekijken, hoe andere
verenigingen hun blad vorm geven, wat voor onderwerpen
daarin aan bod komen en welke lezingen elders gehouden
zijn. Ook kan het je een idee opleveren voor je
maandelijkse column.
Zo zat er een blad bij, gewijd aan de „Dag van het
Brabantse Dialect‟. De gedachten gaan dan heel
gemakkelijk terug naar de lagere school jaren, voor mij de
jaren vijftig. Het Vlijmens dialect was de gangbare taal op
mijn school. De meeste leerlingen kenden namelijk van
thuis uit geen andere taal dan het „plat Vlijmens‟. Jammer
voor de enkele „vreemdeling‟ in de klas, maar ook die
leerde wel om ons te verstaan.
Maar dan ga je naar de middelbare school in Waalwijk.
Daar is het Vlijmens plotseling niet meer de meest
gangbare taal. Sterker nog, door de in onze ogen stadse
Waalwijkers, werden wij steevast aangeduid met „boertjes‟.
Dat laat je dan niet te lang gebeuren en geleidelijk aan
wordt het dialect ingeruild voor het Algemeen Beschaafd
Nederlands (ABN). Wel met een Brabants accent en een
zachte „g‟, maar dat is en blijft prima. Men mag immers
gerust horen, dat je wieg in Brabant heeft gestaan.
Zoals zovele ouders zijn wij met onze kinderen vanaf het
begin ABN gaan praten. Ze hebben natuurlijk ook wel wat
van het dialect opgepikt, maar als ze nu bij elkaar zijn en
gaan proberen iets van „Vlijmens – Ammeroois‟ te praten,
dan klinkt dat toch vooral hilarisch.
Zelf kan ik nog prima met het Vlijmens uit de voeten. Thuis
praten we eigenlijk altijd tegen elkaar in dialect. Maar vind
ik het Vlijmens daarmee ook een móói dialect? Met
excuses aan onze Vlijmense leden, maar eerlijk gezegd:
nee, ik vind Vlijmens niet mooi. In mijn oren klinkt vooral de
„èè‟ klank (zoals bijvoorbeeld in „èèrepel‟ niet echt
vriendelijk. Het komt over als een rauwe klank, venijnig,
agressief. Maar dit is heel subjectief. Ik ervaar het zo, maar
voor anderen hoeft dat natuurlijk helemaal niet te gelden.
Naast het spreken van dialect door de een en het verstaan
en begrijpen ervan door de ander, is er ook nog het
schrijven en lezen van dialect. Dat vind ik vele malen
moeilijker dan het spreken en het verstaan. De klanken
worden zelden eenduidig beschreven. Neem de „èè‟, die
hiervoor benoemd is. Is dat de beste manier om aan te
geven welke klank bedoeld wordt? Het lezen is door de
vele verschillende vormen en door gebrek aan routine, al
even moeilijk.

Nominatie Zilveren Camera
Op zondag 25 januari jl. zijn de prijzen voor de Zilveren
Camera uitgereikt. Één van de nominaties betreft een foto
van fotograaf Maikel Samuels, die eerder het boek “En de
boer hij ploegde voort” publiceerde in 2011.
De nominatie geld voor de Categorie Cultuur & Entertainment. Serie: “Boer Arnoud”. Dit werd bekroont met een
e
fraaie 2 plaats.
De nominatie heeft ook nog een Elshouts tintje want Boer
Arnoud woont hier al zijn hele leven en staat ook in het
hierboven genoemde fotoboek.
Hoewel boer Arnoud van Drunen (1927) een been mist,
blijft hij op zijn boerderij in Elshout wonen. Een ander huis
zonder zijn dieren is voor hem ondenkbaar. Met een klein
beetje hulp weet hij zich nog goed te redden.
Er is een serie foto‟s gemaakt in de periode april - juni
2014 en die serie is te zien op de website
www.zilverencamera.nl

Maar dialect is wél heemkunde. Het is zelfs misschien wel
de krachtigste duiding van een heemgebied. Zo bezien is
onze HKK Onsenoort een verzameling van veel kleine
heemgebiedjes en zal het ook voor de HKK Onsenoort
altijd interessant blijven om zich in de lokale dialecten te
blijven verdiepen.
Adrie

Inleveren kopij vóór 15 februari a.s.
Boer Arnoud van Drunen op zijn erf. (Foto: Maikel Samuels)

Begraafplaats Drunen
De R.K. Begraafplaats in Drunen is gesloten en alleen voor
bestaande graven is het nog mogelijk om de grafrechten te
verlengen. Uiterlijk 2055 wordt de begraafplaats definitief
gesloten. Per 1 januari jl. verliepen de grafrechten van 254
grafmonumenten.

Duo-expositie van Bernadette Beekmans
en Marjan van den Berg, beelden/
schilderijen.

De begraafplaats is in de loop der jaren veel veranderd .
De foto boven is in 1959 gemaakt tijdens de begrafenisplechtigheid van Piet Elshout en de begraafplaats is dan,
afgezien van de parochianen, overvol met
grafmonumenten.
De foto onder is afgelopen zomer gemaakt en op de foto
staat links weer het grafmonument van Piet Elshout.
Duidelijk is te zien dat er al veel grafmonumenten geruimd
zijn. Ook het grafmonument vooraan op de foto moest ook
geruimd worden, maar één van de nabestaanden had er
moeite mee om het grafmonument van zijn ouders te laten
vernietigen. Hij heeft het nu als monument in zijn eigen tuin
staan, zie foto rechtsboven.

Van zondag 18 januari 2015 tot en met zondag 22 februari
2015 wordt er in de toren van Abdij Mariënkroon in
Nieuwkuijk onder auspiciën van Stichting Honsoirde een
duo-expositie gehouden door Marjan van den Berg,
schilderijen en beeldend kunstenaar Bernadette
Beekmans. Bernadette Beekmans heeft gekozen voor
hamer en beitel en het materiaal steen, terwijl het werk van
Marjan van den Berg expressionistisch en surrealistisch te
noemen is. In genoemde periode is de tentoonstelling
iedere zondag van 13.00uur tot 17.00uur gratis te
bezichtigen.
Stichting Honsoirde,
Abdijlaan 6a (toren), 5253 VP Nieuwkuijk

Inbinden van Met Gansen Trou
Een adres om uw jaargangen Met Gansen Trou in te laten
binden: Wijnand Broeders, Grotestraat 87 te Drunen, tel.
0416-74222

Restauratie Drunense Molen
Momenteel liggen de werkzaamheden bij de molen stil.
Molenbouwer Jan de Jongh uit Veldhoven vertelde ons dat
in zijn werkplaats momenteel aan kleine houten onderdelen
voor de wieken wordt gewerkt. Medio maart zullen stalen
onderdelen geleverd worden en dan kan de opbouw van de
wieken beginnen. De kap en de wieken zullen, naar
verwachting van de molenbouwer, in mei op de romp
worden teruggeplaatst.

Kadaster
Doet u graag historisch onderzoek? Dan bevatten de
kadastrale archieven een schat aan waardevolle informatie.
U vindt er bijvoorbeeld informatie over de bouwhistorie van
gronden en panden of de begrenzingen van percelen
tussen 1832 en nu. Op de website www.watwaswaar.nl
kunt u thuis al veel informatie opzoeken.
De echte kadastrale archieven zijn grotendeels digitaal
beschikbaar en te raadplegen bij het BHIC in ‟sHertogenbosch. Samen met een medewerker(ster) van de
studiezaal is het de moeite waard daar eens de
geschiedenis van een pand te onderzoeken.
Onlangs is een prachtig boekwerk over dit onderwerp
verschenen, het kost €18,- en is te bestellen via
www.kadaster.nl/aandeslag. Het boek ligt ook ter inzage
bij het secretariaat.

Van Baardwijkse Overlaat naar
Drongelens Kanaal
Onder deze titel komt binnenkort een prachtig boek uit, dat
samengesteld is door Gien van Wijk. Bij dit Plekbord/MGT
is een flyer ingestoken waarmee u al een boek kunt
reserveren. Medio maart is het boek klaar en op 31 maart
zullen we een lezing organiseren, waarin Gien wat meer
vertelt over het onderwerp. Over de lezing komt in het
volgende Plekbord meer informatie.

Bedankje
Graag willen we iedereen bedanken voor de vele
honderden kerstkaarten die we hebben ontvangen na
afloop van de feestdagen. Op deze manier kunnen wij vele
mensen weer blij maken, die van deze kaarten weer iets
moois creëren .
Mevr. An Pullen - van Drunen

Kan iemand mij helpen?
Beste lezers
In verband met een artikel dat ik schrijf over de
wedervaardigheden van een bandje in de jaren '60 wil ik
graag weten of er nog iets bekend is over de jeugdsoos en
-instuif die in 1962 regelmatig in "De Hoge Braken" in
Drunen werd georganiseerd. Volgens mij door de stichting
Jeugdbelangen. In de reguliere archieven vind ik daar niets
over. Kan iemand mij helpen aan gegevens en foto's?
Met vriendelijke groet,
Ad van Liempt www.pisatel.nl

