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Jawel, beste lezer van het Plekbord, deze maand is het Plekbord in kleur. Dat ziet er niet
verkeerd uit, toch? De toren op het voorblad, de foto‟s, de advertenties, het ziet er toch
allemaal prachtig uit zo, met die kleuren? Gaan we dat nu voortaan elke maand zo doen?
Helaas, dat gaan we niet doen en dat heeft alles te maken met de drukkosten en omdat
nog niet iedereen een mailadres heeft.
De reden, waarom we dat deze keer wel gedaan hebben is om het digitale Plekbord te
promoten. Je kunt je daarvoor opgeven en dan krijg je elke maand het Plekbord via je
computer. Het komt dan enkele dagen eerder, het is elke maand weer in kleur, we kunnen
er meer foto‟s in opnemen dan in de gedrukte versie en ook dit kost weer helemaal niets
extra. En de papieren versie? Die blijf je ook gewoon elke maand krijgen, maar die vind je
dan natuurlijk niet zo mooi meer.
Iets voor jou? Meld je dan aan op de website www.hkkonsenoort.nl en op de
welkomstpagina zie je in een geel vlak “Plekbord” staan. Klik dat aan en dan kom je op de
pagina voor aanmelden, waar alleen je naam en je mailadres ingegeven moet worden.

Overlijden Henk de Wit

Bank:
NL19RABO0136504418
t.n.v. Heemkundekring
Onsenoort Nieuwkuijk

Op zaterdagmiddag 30 mei is Henk de Wit op 76-jarige leeftijd na een lange ziekteperiode
overleden. Op 4 juni is Henk na een drukbezochte afscheiddienst begraven op de
natuurbegraafplaats “De Hoevens” in Alphen. Als bestuurslid heeft hij veel voor onze
vereniging betekend en in het septembernummer van Met Ganse Trou zal daarom een In
Memoriam van hem worden opgenomen.
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Leo Hopstaken plotseling overleden.
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Op donderdag 18 juni is Leo Hopstaken plotseling overleden. Hij werd 83 jaar. Vanaf 1990
tot eind 2013 was Leo de technische man op Abdij Mariënkroon en vanuit deze functie
heeft hij altijd veel ondersteuning gegeven aan de verenigingen die op de abdij gehuisvest
zijn. Als waardering voor zijn jarenlange activiteiten voor onze vereniging ontving hij vorig
jaar de Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem. In het septembernummer van Met
Gansen Trou zal een In Memoriam van hem worden opgenomen.
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Jong Nederland Drunen op Mariënkroon

De post

Op 30 mei hebben we weer een “Heemkunde Speurtocht”
gehad en ditmaal hadden we voor het eerst Jong
Nederland Drunen met 21 deelnemers op bezoek. Helaas
was het ook de eerste keer dat we tijdens dit evenement
zo‟n vreselijk slecht weer hadden, het regende
pijpenstelen. En dan te bedenken dat de “Wroeters” en
“Bubbels”, de leeftijdsgroepen van JND, de nacht ervoor
gekampeerd hadden en de “Bubbels” per fiets naar
Mariënkroon kwamen. Gelukkig hadden we hier te maken
met echte bikkels, de “Bubbels” waren niet bang voor ‟n
beetje water en de “Wroeters” lieten bij het onderdeel met
de modderbakken wel „ns eventjes zien hoe ze aan hun
naam kwamen.

Voor heemkundigen is er geen
column nodig om aan te geven, dat
de ontwikkeling van de post met
alles wat daar bij hoort, echt tot het
domein van de heemkunde
behoort. We hebben al kennis mogen nemen van de
geschiedenis van de post in een aantal plaatsen binnen
ons heemgebied, zoals Drunen, Elshout en Haarsteeg. Het
themanummer van dit jaar zal aan de postgeschiedenis
van Vlijmen gewijd zijn. Het zijn mooie geschiedenissen,
die ieder hun heel eigen karakter hebben. En Heusden en
Nieuwkuijk komen nog.
Hoe vaak zou de vorm van de PTT brievenbussen in de
loop van de tijd veranderd zijn? Wie weet nog in welk jaar
de postcodes zijn ingevoerd? In ieder geval na 1973, want
op onze trouwkaart stond nog geen postcode.
Tegelijk lees ik in de krant, dat Post.nl, want ook de naam
verandert nogal eens, het aantal brievenbussen fors gaat
verminderen. Het aanleveren van post, die nog door bodes
besteld wordt, neemt immers zienderogen af. Post wordt
steeds vaker via de computer verstuurd. Je hoeft er niet
meer voor naar de deurmat in de hal of zelfs naar buiten.
De post wordt de hele dag door afgeleverd en om de post
te bewaren hoef je ook geen ordners meer in archiefkasten
te zetten. Wij krijgen als gewone burgers de
opslagcapaciteit in onze computer zeer waarschijnlijk nooit
helemaal gevuld.
Is dit nou een pleidooi om maar alle post via de computer
te gaan versturen? Ja en nee. Ja, als de ontvangen post
wel voor jou persoonlijk is, maar toch niets persoonlijks
heeft. Als mijn auto in de garage geweest is, dan mag de
rekening gerust via de computer gestuurd worden. Als ik op
excursie ga met de Historische Vereniging Brabant, dan
mag het dagprogramma gerust via de computer
toegestuurd worden.
Maar ik maak graag een gang naar de brievenbus, en ik
moet echt naar buiten, om er een uitnodiging voor een
bijzondere gelegenheid uit te halen. Om aan de hand van
het handschrift al een vermoeden te hebben, van wie die
zou kunnen zijn. Kortom, ik laat me graag door de post
verrassen. Een kaartje van iemand, die met vakantie is?
Blijft toch altijd leuk! En binnenkort, ergens begin juli ben ik
ook weer jarig. Dan geniet ik toch echt nog steeds veel
meer van een kaart met een handgeschreven wens in de
brievenbus, dan van een felicitatie via de computer. Maar
evengoed ben ik wel weer iedereen even dankbaar voor
het simpele feit, dat ze op zo‟n dag aan me denken.
Ergens in dit Plekbord doen we ook als HKK Onsenoort
een oproep om het Plekbord via de computer toe te laten
sturen. Wij gaan dus ook met de tijd mee. En waarom?
Omdat in het geval van het Plekbord je via de computer
echt een mooier Plekbord te zien krijgt. Alleen de kleuren
al. Gewoon aanvragen dus en dan een paar dagen later de
nieuwe MGT met zwart-wit Plekbord weer fijn uit de
brievenbus halen.
Fijne vakantie en stuur gerust weer eens een kaartje.
Adrie

Inleveren kopij voor het volgende
Plekbord, vóór 15 augustus a.s.

Jong Nederland Drunen in de Plekhoek. Foto Rini Wouters

Aan het einde van de speurtocht, was de teleurstelling
duidelijk van hun gezicht te lezen, “Moeten we nu al
stoppen?” zeiden ze, het was wel duidelijk dat ze
teleurgesteld waren en dat zegt natuurlijk heel wat. De
gebruikelijke presentjes werden uitgedeeld en een
leidinggevende vertelde mij op fluistertoon dat ze hierna
nog een verassing voor de kinderen hadden, iets met
“Sportiom” en “zwemmen”, dus ik denk dat de teleurstelling
niet van lange duur is geweest. En een paar dagen later
lazen we op 3 juni in de krant dat JND zeer positief was
over onze speurtocht, zowel in het Weekblad WaalwijkDrunen als in de Heusdense Courant stonden wij vermeld
in hun artikelen en dat steken we toch maar even mooi in
onze zak!
Martijn van de Wiel

Hotel ‘Het Zwarte Schaap’ te Vlijmen
In Vlijmen werd op zaterdagmiddag 16 maart 1957 hotel
“Het Zwarte Schaap” geopend door toenmalig eigenaar en
architect Jan Luijben. De naamgeving had te maken met
de zogenaamde kwestie “Luijben‟, een conflict tussen hem
en de gemeente Vlijmen. In het hotel was een dubbele
deur met brandschilderramen, gemaakt door Haarsteegs
glazenier Rien van de Pol, die een voorstelling gaven van
het witte en het zwarte schaap. Wie kan ons helpen met
informatie over de „kwestie Luijben‟ en de
brandschilderramen? Neem dan s.v.p. contact op met Bart
Beaard, 0416-320995.
Adrie Verboord in gesprek met Angelo Andrean

Na de officiële opening kreeg ik nog een privé rondleiding
van Angelo. Het was een mooie, leerzame middag en toen
ik naar buiten liep, kon ik met genoegen vaststellen, dat
ook mijn netwerk toch weer wat groter was geworden. Kom
je eens in de buurt van het Groot Tuighuis, loop dan eens
binnen. Het is zeer de moeite waard.
PS: in het mei-nummer van het Plekbord heeft Angelo een
oproep gedaan om uit te kijken naar granieten gootstenen,
die door zijn vader gemaakt zijn. Kom je er een tegen of
weet je een plaats, waar nog zo‟n heel oude pompbak of
gootsteen staat, laat het weten aan de redactie van het
Plekbord.
Adrie Verboord

De twee brandschilderramen van Rien van der Pol.
Foto’s Rini Wouters.

Opening ArcheoHotspot in
’s Hertogenbosch
Op woensdag 20 mei toog ik naar Den Bosch om onze
HKK Onsenoort te vertegenwoordigen bij de officiële
opening van de ArcheoHotspot. Na Amsterdam is Den
Bosch de tweede locatie in Nederland met zo‟n
voorziening. Zulke gelegenheden zijn ook prima om aan je
netwerk te werken. Daarvoor was er heel veel ruimte, want
ik kende er helemaal niemand, toen ik binnenkwam.
Hoewel, niemand klopt niet helemaal, want gelukkig
ontdekte ik Angelo Andrean. Angelo is al 25 jaar
archeologie vrijwilliger in Den Bosch en gelukkig kan onze
vereniging ook gebruik maken van zijn kennis op
archeologisch gebied.
Maar wat is nu zo‟n AcheoHotspot en wat is het doel
ervan? Simpel gezegd is het doel om archeologie bij een
groter publiek bekend te maken. Op vaste tijden kun je er
gratis binnenlopen. Je kunt er archeologen aan het werk
zien en je kunt vragen stellen. Heb je zelf iets gevonden,
dat misschien archeologisch interessant is, dan neem je
het mee en je krijgt er een vakkundig advies over. Het
adres? Het Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4.
Bij de opening was ook nog een rol weggelegd voor
Angelo. In een archeologische schatkoffer zat een
bijzondere scherf, die Angelo heeft gevonden. Angelo
legde uit waar en hoe hij de scherf gevonden had en wilde
graag weten van welk gebruiksvoorwerp de scherf
afkomstig zou kunnen zijn. Het antwoord kwam van Ronald
van Genabeek, de stadsarcheoloog van Den Bosch, die
overigens ook voor de Gemeente Heusden werkt. En het
e
antwoord was …… een 15 eeuwse wijnkruik.

Themanummer 2015
Het is inmiddels al vele jaren de gewoonte om het juli- en
augustusnummer van Met Gansen Trou te combineren en
dan eind augustus een themanummer uit te geven. Het
onderwerp voor dit jaar is „De postgeschiedenis van
Vlijmen‟ en de auteur is Bart Beaard. In de afgelopen jaren
is de postgeschiedenis van Drunen, Elshout en Haarsteeg
al gepubliceerd. De postgeschiedenis van Nieuwkuijk en
Heusden zijn nog in voorbereiding.

Van 1883 tot 1929 was het Vlijmense post- en telegraafkantoor
met woonhuis van de postdirecteur gevestigd
aan de Julianastraat.

Te koop aangeboden
Met Gansen Trou; alle jaargangen compleet vanaf 1951.
Vanaf 1951 tot en met 2007 ingebonden en vanaf 2008 tot
heden compleet als losse nummers. Vraagprijs €450.-.
Tel. 06-43120626 en e-mail hvandenberk@Hotmail.com

Excursie Amersfoort groot succes
Onder mooie weersomstandigheden en een goede organisatie was de trip met twee bussen naar Amersfoort zeer
geslaagd. Bart en Ans bedankt voor de organisatie. Hieronder een impressie. Foto’s: André Janssen.

Succesvolle boekuitgifte
Op 23 maart jl. is het boek “Van Baardwijkse Overlaat naar
Drongelens Kanaal‟ gepresenteerd, geschreven door Gien
van Wijk. Sindsdien is er veel gebeurd; we hadden
lezingen voor HKK Sprang Capelle, voor HKK De
Erstelinghe te Waalwijk, voor de Rotary in Heusden, in het
Dorpshuis in Heesbeen en voor eigen leden op 31 maart in
De Remise te Drunen en steeds voor volle zalen. We
verkochten er veel boeken en over de inhoud kregen we
heel veel positieve reacties. In het najaar zullen we nog
lezingen houden in het Patronaat te Nieuwkuijk en in de
Bibliotheek in Vlijmen.

Blues in the Marshes,
(HoWaBo – Natura 2000) deel 5.

Bijzonder is ook de wijze van de boekeninkoop. In het
verleden werden de boeken gedrukt en moest er altijd een
beslissing genomen worden over het aantal te drukken
boeken. Hoe meer boeken des te goedkoper het boek,
maar de boeken moesten wel verkocht worden om niet met
een voorraad te blijven zitten.
Nu worden de boeken digitaal geprint en kunnen we in
kleine series bestellen en wij doen dit nu in series van 2 of
3 dozen oftewel 40 of 60 boeken.
Het boek is te koop bij het secretariaat en bij de
boekwinkels; Plantage in Waalwijk, Sikkers in Drunen en
Bruna in Vlijmen. Het boek kost €22,50.

Fancy Fair
Op zaterdag 27 juni wordt vanaf 11.00 tot 17.00 uur een
Fancy Fair gehouden op Abdij Mariënkroon. Er is van alles
te doen en onze vereniging heeft er een kraam met
promotiemateriaal en wij zullen er ook rondleidingen
verzorgen. De toegang is gratis.

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 (www.bluesinthemarshes.nl). Het werk wordt
uitgevoerd door Martens en Van Oord in opdracht van het
Waterschap Aa en Maas. Van voormalige landbouwgrond
3
wordt 700.000 m afgegraven, nieuwe sloten, dijken en een
aantal kunstwerken aangelegd. De af te graven
oppervlakte bedraagt 150 ha. Er wordt gemiddeld 40/50
cm. grond verwijderd. Het grootste deel hiervan ligt in het
Vlijmens Ven (gem. Heusden) en een kleiner deel in de
Honderd Morgen (gem. Vught). Als heemkundekring zijn
wij bij het project betrokken.
IJzer uit de polder
Eind 2014 kreeg ik contact met Simon Vervoort van Bodac
BV. Bodac is gespecialiseerd in het beoordelen van
munitieverdachte grond. In ons projectgebied heeft digitale
detectie plaatsgevonden tot op een diepte van 60 cm.
Daarna volgde handmatige detectie. Het te beoordelen
gebied was maar liefst 150 ha. groot, een enorme
oppervlakte. Op ongeveer 12.000 plaatsen werd daarna al
het ijzer en munitie verwijderd. Omdat er mogelijk
bijzondere vondsten tussen konden zitten, sprak ik met
Simon af dat wij als heemkundekring het ijzer konden
krijgen, beoordelen en het niet interessante deel weer terug
zouden geven aan Bodac.
Veilig stellen ijzer en uitsorteren ervan
Vanaf november 2014 werd bijna wekelijks door John
Schellekens en Adrie Moonen al het ijzer uit de polder
opgehaald bij de keet van Bodac aan de Ruidigerdreef in
Cromvoirt. John en Adrie sloegen dit op in De Plekhoek
van de Archeologische Werkgroep op de abdij. Er lag een
enorme berg ijzer. Op verzoek van John geschiedde de

Het uit gesorteerde ijzer in de Plekhoek. Foto Martijn vd Wiel.

eerste selectie hieruit door Anton Verhagen. Anton heeft
grote kennis van oudheidkundige waarden.
Al het ijzer uit de polder is opgehaald
In mei werden de allerlaatste stukjes ijzer opgehaald en
daarmee kwam een einde aan de pendeltochten van John
en Adrie. Vervolgens was het zaak om zo snel mogelijk van
het niet bruikbare ijzer af te komen, zodat de Plekhoek ook
weer voor andere activiteiten gebruikt kon worden. Met de
inzet van een aantal sterke mannen en een paar vrouwen
met gevoel voor inrichting, herinneren alleen de kisten met
mogelijk waardevol ijzer nog aan deze bijzondere activiteit
van onze heemkundekring. Met dank aan John en Adrie
voor het vervoer van al dit „fraais‟.
Het niet bruikbare ijzer is weer terug
Om verdere sporen „uit te wissen‟ heeft Bodac de big bag
met het overtollige ijzer bij De Plekhoek opgehaald. De
opbrengst van het oud ijzer spekt uiteindelijk de
personeelskas van het bedrijf.
Archeologische Werkgroep
Het uitgeselecteerde ijzer dat in De Plekhoek is achter
gebleven zal door de Archeologische Werkgroep verder
worden behandeld en beoordeeld conform het protocol dat
door de werkgroep is opgesteld. Onder het geselecteerde
ijzer bevindt zich een groot aantal hoefijzers, hopelijk
geven deze een stuk historie prijs van het eeuwenlange
gebruik van het gebied. Ik hou u op de hoogte.

Leesplankje
Dit is een beetje late reactie op een plaatje bij een artikel in
Met Gansen Trou van april 2015 . Daarin wordt geschreven
over het volksonderwijs in Brabant tussen de jaren 1500 en
1800.
Het daarbij afgebeelde plaatje van een leesplankje is niet
ste
uit die tijd, maar van het begin van de 20 eeuw.
Het is het Hoogeveen‟s verbeterd leesplankje, ca. 1910,
uitgave J. B. Wolters, Groningen. Op katholieke scholen in
Brabant werd echter meestal een ander plankje gebruikt ,
n.l.: Becker‟s leesplankje voor katholieke scholen, ca.
1910, uitgave R. K. Jongensweeshuis ( zie afbeelding).
Dit plankje is als volgt:
aap, roos, zeef, muur, voet, neus, lam, gijs, riem, muis, ei,
juk, jet, wip, does, hok, bok, kous. Ik heb daar zelf ook mee
moeten werken in de twintiger jaren van de vorige eeuw.
Het is me trouwens wel een raadsel, wat er katholiek aan
was.

Bert van Opzeeland.

Becker’s leesplankje voor katholieke scholen.

Naast bovengenoemd plankje heb ik nog afbeeldingen van
3 andere plankjes, waaronder zelfs een Hoogeveen‟s
plankje voor Nederlands- Indië , waarbij het verschil wel
zinvol is.
Ik lees uw blad altijd met belangstelling.
Met vriendelijke groet,
Bep Kamphuis - van Delft, Drunen
Het ophalen van het oud ijzer. Foto: John Schellekens

(redactie: Zie ook www.het-leesplankje.nl)

Expositie ‘De Langstraatspoorlijn’
De tentoonstelling in de
Geertruidskerk van
Geertruidenberg laat aan
de hand van unieke
historische foto‟s zien hoe
imposant deze lijn is
geweest, tevens de vele
fraaie gebouwen langs het
tracé, aangevuld met
nauwkeurige maquettes
van de stationsgebouwen
en bruggen die deel
hebben uitgemaakt van het tracé en aangevuld met
bewegend historisch beeldmateriaal en met een
animatiefilmpje over de toekomst.
Onze vereniging heeft aan deze expositie een leuke
bijdrage geleverd met diverse foto‟s en informatie uit het
archief „Piet Papenburg‟ en over het onderwerp „Spoor en
post‟.

Een patrouille Nederlandse militairen kwam terecht in een
hinderlaag van het Republikeinse leger. Uiteindelijk is een
groep van negen militairen, waaronder Cees van Delft,
gevangen genomen, gemarteld en gedood. Cees is
overleden op 24 december 1948 in Bobotsari op MiddenJava. Begraven is hij op het ereveld Pandu te Bandung Indonesië.
Zijn neef Leo van Delft, familie van Delft en Henk de Wit,
namens onze vereniging, zijn sinds 2002 bezig geweest
met de gemeente om in Drunen een straat naar hem
vernoemd te krijgen. Een gelegenheid doet zich voor,
wanneer er een verbindingspad komt tussen de Eindstraat
en de Laan van Nieuw-Guinea, vlakbij zijn ouderlijk huis.
Gemeente Heusden gaat niet akkoord, omdat men aan een
pad geen straatnaam wil geven. Illegaal is er toen op 8 juni
2009 een straatnaambord geplaatst en gemeente Heusden
is daar dan natuurlijk op tegen. Uiteindelijk wordt het bord
toch gedoogd. Op 22 november 2011 wordt een
straatnaam toegewezen door het college van B&W van
Heusden.

Theaterfestival Boulevard Den Bosch
Van donderdag 6 t/m zondag 16 augustus 2015 staat Den
Bosch weer in het teken van het jaarlijkse festival
Boulevard. Theaterfestival Boulevard is een
ontdekkingsreis door de wereld van theater, muziek en
dans. Het sfeervolle hart van het festival ligt aan de voet
van de St. Jan, maar de voorstellingen, concerten en
projecten vinden verspreid over de hele stad plaats. Op de
Parade vind je diverse gezellige kleine theatertentjes, een
groot podium waar dagelijks een grote dagafsluiting
plaatsvindt (mis deze niet) en een aantal openlucht-café's
en restaurants. Rondom het festivalterrein zijn ook
gezellige terrassen en restaurants te vinden.
Iedere zomer weten zo‟n 130.000 theater-, dans-, muziekbeeldende kunst- en filmliefhebbers hun weg naar het
gratis festival te vinden. Of jij nu komt voor het theater of
gewoon om te borrelen, Den Bosch is op z'n best tijdens
Boulevard.

Straatnaam Cees van Delft
Op maandag 22 juni heeft Drunen eindelijk de „Cees van
Delfstraat‟ gekregen en wel in het plan Dillenburg. Door
Rietje van den Brand, de zus van Cees van Delft, is het
straatnaambord onthuld.
Drunenaar Cees van Delft was hospik in het Nederlandse
leger in het toenmalige Nederlands-Indië.

Foto Rini Wouters

Ontdek het Maximakanaal.
Op zaterdag 12 september varen we vanaf Heusden naar en over het Maximakanaal tot aan de Den Dungensebrug bij Den
Dungen. Wegens de enorme belangstelling hebben we besloten om met beide boten van WILJO-Heusden te gaan, waardoor
160 belangstellenden meekunnen. Tijdens de vaartocht zal ons lid Ad Hartjens op beide boten vertellen over de geschiedenis
van de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van het Maximakanaal. Het vertrek in Heusden is om 11.00 uur en we zullen ca. 17.00
terug in Heusden zijn. In het volgende Plekbord komt meer informatie over het parkeren en het inschepen.
Inschrijven kan via onze website www.hkkonsenoort.nl/agenda of middels onderstaand inschrijfformulier. De deelname kost
€25,- p.p. incl. lunch en het bedrag s.v.p. overmaken op rekening NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te Nieuwkuijk.

Het Maximakanaal
vanuit de lucht gezien,
maar met de Wiljo-boten zullen
we dit project bevaren.

Opgaveformulier vaarexcursie naar Maximakanaal
U kunt zich opgeven door het invullen van onderstaande formulier en dit op te sturen naar Ans
Zeeuwen, Schutterstraat 21, 5241TS in Rosmalen (073-5211235 of 06-83574889).
Naam ………………………………woonplaats……………………………….. met …….. personen
Tel. Nr.: …………………………

