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Hierbij presenteren we weer een bomvol Plekbord, boordevol informatie, oproepen, leuke
nieuwtjes, enz. Zo houden we lezingen op 31 maart en 19 mei, gaan we op excursie naar
Amersfoort en zijn er diverse tentoonstellingen in ons heemgebied. Verder een leuke
reactie op de column van Adrie en van Bert van Opzeeland, die zeer actief is in het
Vlijmens Ven, zijn volgende bijdrage daarover.
Een aderlating voor onze vereniging is wel het vertrek van Kees van den Oord, zowel uit
het bestuur als uit de redactie van MGT en het Plekbord. Vanaf deze plaats wensen we
Kees het allerbeste toe. 2015 Is het “Van Gogh” jaar. Er zullen dit jaar dan ook overal veel
activiteiten rond Vincent van Gogh georganiseerd worden. De expositie in het Noord
Brabants Museum, die momenteel loopt, is er daar een van.
Veel leesplezier

Brabantse heemdagen
De Vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”, de heemkundekring “Made en
Drimmelen” en de Zwaluwse Heemkundekring “Willem Sickerieme” organiseren dit jaar, in
ste
samenwerking met Brabants Heem, de 67 bijeenkomst van de Brabantse Heemdagen
en wel op donderdag 6 en vrijdag 7 augustus. Het thema voor dit jaar is “Hollands Brabant
aan de rand van de Biesbosch‟.
Meer informatie, inschrijfformulieren etc. zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

Dialecten in de Oostelijke Langstraat
Op 19 mei is er in De Remise te Drunen over dit onderwerp een lezing en de inleider is de
bekende historicus Jos Swanenberg. In het volgende Plekbord meer informatie hierover en
ook over het aanmelden.

Dagexcursie naar Amersfoort
Op zaterdag 6 juni a.s. staat de jaarlijkse dagexcursie gepland, graag nodigen
wij u uit om mee te gaan naar Amersfoort, waar dit jaar de reis naar toe gaat.
In het volgende Plekbord hierover meer informatie en de mogelijkheid tot
inschrijving.

Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór: 15 april

In dit nummer o.a.:
Gevonden voorwerp
Column Adrie Verboord
HAWABO- Natura 2000
deel 2
Bezoek eens een Museum
Een fraai beeld van Amersfoort

Column

Merkwaardige vondst

Het overkomt iedereen en het
overkomt iedereen zelfs regelmatig.
Wat dat is? Dat je een liedje in je
hoofd hebt zitten, dat er niet uit wil. Je
blijft dezelfde woorden maar zingen in
je gedachten. Je weet niet, hoe het
erin komt, maar ook niet hoe het er weer uit schiet. In een
keer ben je het weer kwijt.

Onlangs is onze moeder op een respectabele leeftijd
overleden. Ze had nog een sieraden kistje met niet
noemenswaardige sieraden. Haar eigen trouwring zat erin
en ook die van ons vader en van oma. Maar we troffen nog
een trouwring aan, waar we het bestaan helemaal niet van
kenden. Na de ring nader bekeken te hebben kwamen we
tot de conclusie, dat deze helemaal niet in onze familie
thuishoort. In de ring staat gegraveerd “Kees 11.4.83” ( zie
foto )

Dat overkwam mij onlangs ook weer eens. Maar om
daaraan nou een column te wijden in het Plekbord? Nee,
normaal gesproken niet, maar het betreffende lied was
deze keer toevallig „Het dorp‟, het meest bekend van de
vertolking van Wim Sonneveld. Een jaren zestig lied dus,
maar dat is bij mij heel vaak het geval.
Het dorp, met het bekende tuinpad van mijn vader met de
hoge bomen er langs. Alleen nog maar te bekijken op een
oude ansichtkaart. Eerst even over dat tuinpad. Zelf heb ik
ook een tuinpad en dat pad heeft zelfs een naam: het
„poaike van Aoike‟ en het loopt van de dam naar de
composthoop. Mijn roepnaam is dan wel Adrie, maar ik ben
genoemd naar mijn opa en die heette Adriaan. In goed
Brabants wordt dat dan Aoi en in de familie ben ik altijd
„onze‟n Aoi‟ gebleven. Vandaar.

Nu hebben we het vermoeden dat ons vader, die al wat
blonk van de straat opraapte, deze ring mogelijk gevonden
heeft en dat die zo in het sierraden kistje terecht is
gekomen.
Nu is onze vraag: is er iemand die een link kan leggen met
“Kees 11.4.83” of is er iemand binnen de heemkundekring,
die ons verder kan helpen zoeken naar de rechtmatige
eigenaresse. We zouden de ring graag aan die persoon
terug willen geven.
Heeft u informatie of kunt u ons helpen neem dan contact
op met de familie Groot uit Elshout.
Tel: 0416-375835 of e-mail naar: groot.r@home.nl

Foto-expositie tijdens de paasdagen in De
Korf in Vlijmen
erug naar het liedje nou. Een mooi lied, bij menigeen
geliefd, omdat het zo‟n nostalgisch beeld oproept van
vervlogen tijden. Je zou kunnen zeggen, dat het echt een
lied voor heemkunde liefhebbers is. Maar een column
gebruiken, alleen om te zeggen, dat dit een mooi liedje is?
Nee, er moet meer over te vertellen zijn.
Het refrein zegt vervolgens: „ik was een kind en wist niet
beter, dan dat dit nooit voorbij zou gaan‟? Prima, als kind
kun je dat ook niet weten en hoef je dat ook nog niet te
weten. De wereld van een kind is de wereld van die dag en
morgen is die wereld weer anders. Als je echter de tekst
van de coupletten goed beluistert, dan geeft de zanger
duidelijk aan, dat alle vooruitgang eigenlijk maar helemaal
niks is. Hadden we die hoge bomen maar gewoon laten
staan langs dat tuinpad, dan was iedereen voor altijd blij en
gelukkig geweest. Maar wat zegt de tekst: „maar blijkbaar
leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou
zijn ze op de goede weg‟. Gezongen met nogal wat
minachting in de stem, met venijn zelfs zoals bij „en het
dressoir met plastic rozen‟.
Persoonlijk vind ik dat jammer van de tekst. Natuurlijk, het
is maar een liedje, maar heeft elke generatie niet het recht
om de eigen tijd van een eigen kleur te voorzien? Net zoals
wij dat allemaal in onze jeugdjaren gedaan hebben? De
charme van het werk van de heemkunde is juist om zaken
vast te leggen, te conserveren, om er ook van tijd tot tijd
nostalgie mee op te wekken. Waarom? Omdat we weten,
dat alles voortdurend verandert! Omdat vernieuwing in de
aard van de mens zit en omdat wij elke generatie de ruimte
tot vernieuwing moeten durven geven.
Adrie

Fotogroep Vlijmen houdt tijdens de paasdagen haar
jaarlijkse paasexpositie in Buurthuis De Korf in Vlijmen.
De leden van de fotogroep tonen tijdens de expositie een
variatie aan foto‟s. Naast de leden van de fotogroep zullen
ook gast-exposanten aan de expositie deelnemen. Hierbij
gebruikten zij de foto‟s van de leden van de fotogroep als
inspiratiebron. Op zondag en maandag worden tussen
11.00 en 12.00 uur rondleidingen georganiseerd. De
expositie is op zaterdag 4 april tussen 13.00 tot 17.00 uur
en zondag 5 en maandag 6 april tussen 11.00 en 17.00 uur
geopend. Buurthuis De Korf is gelegen aan de Mgr. Van
Kesselstraat 29, Vlijmen. De entree is gratis.

Honderd Morgen (gem. Vught). Er wordt gemiddeld 40/50
cm. grond verwijderd. Als heemkundekring zijn wij bij het
project betrokken. Wij zullen u regelmatig op de hoogte
brengen van de voortgang van het project en wat door ons
wordt aangetroffen.

Reactie op de Column van Adrie
in het Plekbord februari
Ook in Elshout kennen ze het begrip rijven, elke
zaterdagmiddag waren vele vrouwen aan het rijven
meestal met krulspelden in en schort aan. Onze
vriendenclub de “Drankorgels” heeft er met carnaval een
echte wedstrijd van gemaakt een aantal jaren geleden. Wie
is het rijfwijf van het jaar, de prijs was een gouden rijf.
Dit hebben we een paar jaar gedaan en de
genomineerden werden daarbij uitgenodigd.
De jury reed op zaterdagmiddag door den Elshout om naar
het rijfwerk te kijken. Op maandagmorgen tijdens ( toen
nog) de pronkzitting werd de goudenrijf uitgereikt. Het was
altijd een spannend gebeuren wie de rijf in ontvangst mocht
nemen en met trots het beste rijfwijf van Elshout te zijn.

Sporen uit de laatste ijstijd
In het westelijk deel van het Vlijmens Ven nabij de
Nieuwkuijkseweg werd in november 2014 een sloot
gegraven. Hierbij kwam een bijzonder bodemprofiel in het
zicht. Plaatselijk vertoonde de zandondergrond een
golvend patroon. Daar overheen had zich een veenlaagje
afgezet van ongeveer 25 cm dik dat de golvende
ondergrond volgde en gesloten was. Ik heb daarvan een
aantal foto‟s genomen en deze ter beoordeling voorgelegd
aan dr. Karel Leenders (historisch geograaf). Karel is onder
andere auteur van het boek “Verdwenen Venen”. Omdat de
foto‟s Karel ook intrigeerden en hij dit fenomeen nog nooit
had gezien stuurde hij ze door aan zijn collega‟s dr. Chris
de Bont (historisch geograaf), prof. dr. ir. Theo Spek
(hoogleraar landschapsgeschiedenis, hoofd Kenniscentrum
Landschap Rijksuniversiteit Groningen) en drs. Gert Peek
(docent Omgevingswetenschappen aan de Wageningse
universiteit, leerstoelgroep Bodemgeografie en
Landschap). Geen van allen kende dit fenomeen.
Uiteindelijk bleek fysisch geograaf dr. Kees Kasse (Vrije
Universiteit Amsterdam, faculteit der aard- en
levenswetenschappen, cluster aarde en klimaat) de
wonderlijke golvingen te kunnen thuisbrengen.

Bert van Heesbeen, CV. De Drankorgels, Elshout

De rijfwijven uit Elshout v.l.n.r. Wilbert van der Ven,
Bert van Heesbeen, Rob van Drunen, Mari de Kort,
zittend Ad van den Aker.

Blues in the Marshes
(HoWaBo – Natura 2000) deel 2
In de polders ten zuiden van Nieuwkuijk, Vlijmen en de wijk
De Kruiskamp in ‟s-Hertogenbosch vinden tot eind 2017
werkzaamheden plaats in het kader van Blues in the
Marshes. Het werk wordt uitgevoerd door Martens en Van
Oord (MvO) in opdracht van het Waterschap Aa en Maas.
3
Van voormalige landbouwgrond wordt 700.000 m
afgegraven, nieuwe sloten, dijken en een aantal
kunstwerken aangelegd. De af te graven oppervlakte
bedraagt 150 ha. Het grootste deel hiervan ligt in het
Vlijmens Ven (gem. Heusden) en een klein deel in de

Vervorming ondergrond
De vervorming van de ondergrond is een gevolg van
verwringing van bodemmateriaal door vorstwerking. Dit
fenomeen heet cryoturbatie en vindt vooral plaats
gedurende ijstijden. De laatste ijstijd, het Weichselien,
duurde van 116.000 tot 11.700 jaar geleden. De koudste
periode daarvan wordt het Pleniglaciaal genoemd en
duurde van 75.000 tot 14.500 jaar geleden. Vooral aan het
begin en aan het eind van het Pleniglaciaal was het
langdurig zeer koud. Het klimaat schommelde veelvuldig in
deze periode, maar was wel de hele periode duidelijk
kouder dan de huidige periode. De gecryoturbeerde lagen
in het Vlijmens Ven zijn vermoedelijk in het MiddenPleniglaciaal (60.000 - 27.000 jaar geleden) gevormd.
Elders werden dergelijke lagen altijd afgedekt met een laag
oud-dekzand, maar die lijkt hier te ontbreken.
Bert van Opzeeland, met speciale dank aan Karel
Leenders.

Inleveren kopij voor plekbord 15 april a.s.

Restauratie Drunense Molen
Momenteel liggen de werkzaamheden bij de molen in
Drunen stil. In de werkplaats van molenbouwer Jan de
Jongh in Veldhoven wordt momenteel gewerkt aan de
roeden en aan het staartwerk. De kap en de wieken zullen,
naar verwachting van de molenbouwer, in mei op de romp
worden teruggeplaatst. Meer informatie op:
https://nl-nl.facebook.com/molenbouwdejongh.

De wieken van de Drunense molen op de werkplaats
in Veldhoven

Terugtreden Kees van den Oord
Onlangs heeft historicus dr. Kees van den Oord besloten
om zijn activiteiten voor de HKK Onsenoort neer te leggen.
Zijn besluit is ingegeven door de drukte van zijn fulltime
baan enerzijds en zijn steeds toenemende betrokkenheid
bij geschiedkundige initiatieven in ‟s-Hertogenbosch
anderzijds. Dat betekent, dat je vroeg of laat keuzes moet
maken.
Kees is ruim 16 jaar lid geweest van ons bestuur,
meestentijds in de functie van vicevoorzitter. Gedurende
die hele periode heeft Kees de eindredactie gevoerd over
de maandelijkse editie van Met Gansen Trou. Daarnaast
heeft Kees als (co)-auteur, menig boek en themanummer
van MGT op zijn naam staan. Hij had een groot aandeel in
en werkte jaarlijks samen met andere instellingen aan
Open Monumentendag Heusden. In 2013 is de
Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs voor het eerst
toegekend en Kees is de trotse eerste ontvanger van deze
mooie prijs. Grote verdiensten dus voor de HKK
Onsenoort, waarvoor wij Kees graag van harte willen
bedanken.

Huis van Waalwijk
Op het moment dat dit Plekbord verschijnt zijn er nog maar
enkele mogelijkheden om het oude raadhuis van Waalwijk
te bezichtigen, alsook de expositie „Huis van Krophöller,
architect met passie‟. Dat kan dan nog op zaterdag 28
maart, woensdag 1 april en vrijdag 3 april. De
openingstijden zijn van 13.00-17.00 uur en om 14.00 en
15.30 uur zijn er rondleidingen.

Adrie Verboord

De trouwzaal in het voormalige stadhuis van Waalwijk

Leo Sikkers sr. ( 1880-1950 )

Kees van den Oord (L) ontvangt de
burgemeester Willems cultuurprijs in 2013

Naast ondernemer en oprichter van drukkerij en
boekhandel Sikkers in Drunen was Leo zeer actief als
fotograaf van voornamelijk straatbeelden waarvan dan
ansichtkaarten werden gedrukt en verkocht. Aanvankelijk in
Drunen , Elshout, Baardwijk, Waalwijk, Besoijen, Vlijmen,
Haarsteeg, Giersbergen, na 1923 toen hij een auto

Oude foto’s kermis Drunen te bekijken in
Bibliotheek Heusden
Speciaal voor de Bibliotheek Heusden heeft
Heemkundekring Onsenoort een digitaal scanproject
opgezet waarbij circa 820 foto‟s van de Drunense kermis
zijn gedigitaliseerd.

Het type foto waar Legs Boelen naar op zoek is:
Hier ziet u Henriette en Antoinette klerks uit Elshout

aanschafte wat verder Brabant in ,Wijk en Aalburg, Veen
en ook Diessen, Haaren, Helvoirt enz. Van zijn originele
foto's is vrijwel niets overgebleven maar gelukkig zijn er de
ansichtkaarten en de familiefoto's, ja zelfs een filmpje. Als
kleinzoon en ook naar hem genoemd heb ik besloten een
documentaire over hem te gaan maken. Daarvoor ben ik
op zoek naar materiaal van en over hem. Zo was hij
oprichter van een gymnastiekvereniging en voorzitter van
harmonie “de Volharding”. Ook had hij achter zijn huis en
winkel ( nu Fixit ) in Drunen een kleine studio waar hij ook
foto's maakte van mensen. We praten dan over de periode
1910- 1935. In zijn studio stonden onder meer een tuinsetje
van berkenhouten stoelen en tafeltje, En had hij
verschillende geschilderde achtergronden o.a van een
gezicht op een grote tuin, met Grieks zuiltje en bomen. Met
name naar die studio-opnamen ben ik op zoek. Daarvan
werden natuurlijk maar enkele afdrukken gemaakt voor
degenen die hij vastlegde. Wellicht zou U eens in Uw
fotoalbums kunnen kijken of er dergelijke foto's in aanwezig
zijn. Als die mensen die erop staan uit Drunen, Nieuwkuijk,
Elshout, Haarsteeg, Vlijmen, Baardwijk komen en in die
periode gefotografeerd zijn is er een redelijke kans dat ze
door Leo Sikkers zijn gemaakt. Mochten er mensen zijn die
nog verhalen/anekdotes over hem kennen ben ik daar
eveneens blij mee. Uiteraard gaat het er mij niet om het
materiaal te bezitten ik ben al tevreden met goede kopieën
ervan.
Ik hoop natuurlijk op enkele reacties.
Vriendelijke Groeten
Legs ( Leonardus) Boelen

Zo‟n 50 foto‟s zijn tijdens de openingstijden van de
bibliotheek Heusden te bekijken. De foto‟s geven een goed
tijdsbeeld van het dagelijks leven bij de jaarlijkse kermis in
het centrum. De mensen op de foto‟s, de mode van toen en
de gevels van de winkels geven een herkenbaar beeld van
die tijd.
De fotograaf, mensen op de foto‟s en het jaartal zijn
onbekend. De Bibliotheek Heusden bevindt zich aan de
Rooseveltstraat 32 in Drunen.

Gecombineerde tentoonstelling
door schildersgroep ARTEMISIA.
Van zondag 12 april 2015 tot en met zondag 17 mei 2015
wordt er in de toren van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk
onder auspiciën van de Stichting Honsoirde een
gecombineerde tentoonstelling door schildersgroep
ARTEMISIA gehouden.
Artemisia is een schildersgroep, gevestigd in Creatief
Centrum Heusden.
Zij werken o.l.v. Rita van der Laan, beeldend kunstenaar uit
Den Bosch, en hebben in de loop van de jaren allen een
eigen stijl ontwikkeld.
Er wordt zowel figuratief als abstract, ingetogen maar ook
heel kleurrijk geschilderd.
Over het algemeen werken zij met acrylverf op doek,

Bezoek eens een museum
Het van Gogh paviljoen, Noord-Brabantsmuseum

Een van de getoonde schilderswerken
papier of hout, maar soms worden ook gemengde
technieken gebruikt.
In genoemde periode is de tentoonstelling iedere zondag
van 13.00 uur tot 17.00 uur gratis te bezichtigen
Stichting Honsoirde,
Abdijlaan 6a (toren), 5253 VP Nieuwkuijk

Van Baardwijkse Overlaat
naar Drongelens Kanaal
Op dinsdag 31 maart zullen we een lezing organiseren,
waarin Gini van Wijk wat meer vertelt over zijn boek met dit
onderwerp. De lezing wordt gehouden in Partycentrum De
Remise in Drunen, begint om 19.30 uur en kost €3,- p.p.
incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. Dan is er ook
gelegenheid om bestelde boeken af te halen. Het
aanmelden voor de lezing kan via de mail
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch bij het
secretariaat 0416-320995.
Het boek kost €22,50 en is te koop bij het secretariaat
(Grotestraat 103 te Drunen) en bij de boekwinkels Sikkers
Drunen, Bruna Vlijmen en Plantage Bookstore Waalwijk.

Het verlangen naar Brabant Gogh paviljoen
In de nieuwe opstelling wordt Spittende boerin uit 1885 uit
de eigen collectie aangevuld met langdurige bruiklenen uit
het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum en een
particuliere collectie. Behalve Zelfportret met pijp uit 1886 –
een langdurig bruikleen uit het Van Gogh Museum – gaat
het om werken uit zijn Brabantse periode: boerenwoningen,
voorstellingen uit het boerenleven, geschilderde
boerenkoppen, een stilleven, maar ook een schilderij van
de pastorie te Nuenen. Dat laatste werk – uit een
particuliere verzameling – toont de woning van zijn ouders
waar Van Gogh in december 1883 bij introk en de uitbouw
die hem tot half mei 1884 als atelier heeft gediend. Op de
wand worden grote afbeeldingen uit zijn Brabantse en
Franse periode geprojecteerd. Wat opvalt, is het sterke
verschil in kleurgebruik maar ook de steeds weer
terugkerende Brabantse thema‟s. Ook citaten uit zijn
brieven laten zien hoezeer hij verbonden was en bleef met
Brabant.
Het Verhaal van Brabant in een notendop:
http://youtu.be/McGA8yBWN00
Het museum is geopend van 11:00 tot 17:00. Op
maandag gesloten
Bezoekadres: Verwersstraat 41 ‟s-Hertogenbosch

Nieuw straatnaambord voor
“Hendrik van de Geld”
Elshout heeft al lang een plantsoen met de naam “Hendrik
van der Geld”. Vele inwoners hadden echter geen idee wie
nu die Hendrik wel was. Tijdens de lezing van 8 november
j.l. over deze Hendrik van der Geld werd veel duidelijk over
deze persoon, die vooral beeldhouwer was. Hendrik, in
Elshout geboren, leefde van 1838 tot 1914. Heel veel
religieuze kunstwerken heeft hij na gelaten in o.a. de St.
Jan in Den Bosch. Ook in ons heemgebied is zijn werk te
zien zoals in Haarsteeg en zeker in zijn geboorteplaats
Elshout.
De heemkundekring heeft ter herdenking van zijn
honderdste sterfdag, bij de Gemeente Heusden een
verzoek in gediend, om het straatnaambord ook te voorzien
van zijn beroep en de periode waarin hij geleefd heeft. Dit
verzoek is door de gemeente gehonoreerd en thans prijkt
er een nieuw straatnaambord in Elshout. Voor meer info
kijk ook in ons Plekbord van november 2014.

