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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 
 
Beste lezers, 
 
De vakantie raakt weer aan een einde, met gelukkig voor velen prachtig weer, maar we 
moeten weer verder. Er is de komende maanden weer voldoende te beleven in onze regio. 
Zoals tentoonstellingen, lezingen, Open Monumentendag, een drukbezochte rondvaart 
gaat er plaats vinden en we hebben weer een aantal reacties van lezers die graag iets 
meer willen weten of zoeken.  
 
Veel lees plezier. 
 

 
Vaartocht Maximakanaal 
 

Op zaterdag 12 september gaan we dan met 2 WILJO-boten en ca. 160 deelnemers de 
vaartocht  vanuit Heusden naar het Maximakanaal maken en gaarne informeren we alle 
deelnemers nog over enkele zaken: 

- We kunnen inschepen vanaf 10.30 uur. 
- We vertrekken uit de haven in Heusden om 11.00 uur met koffie/thee. 
- Voordat we de boot opgaan komen we langs de inschrijftafel en Ans geeft ons 

dan enige informatie over de vaartochten en zij vertelt dan ook op welke boot we 
zijn ingedeeld.  

- Parkeren kan het beste op de parkeerplaats bij de voormalige Verolme-
scheepswerf en dat is. ca. 10 minuten lopen naar de boot. 

- Wie slecht te been is en/of moeilijk kan traplopen, kan het best de toegang nemen 
bij de Waterpoort en dan de steiger volgend. 

- Ans Zeeuwen en Bart Beaard hebben elk de coördinatie op één van de boten. 
- Ad Hartjes zal op beide boten een lezing houden over de geschiedenis van de 

Zuid-Willemsvaart en  over het Maximakanaal. Voor de presentatie zijn extra Tv-
schermen gehuurd, zodat eenieder de presentatie goed kan volgen. 

- Er is voor gezorgd dat op elke boot een EHBO‟er aanwezig is, die de beschikking 
heeft over een AED.  

- Op beide boten wordt een Brabantse koffietafel geserveerd. 
- Het omkeerpunt van de boten is  bij de Den Dungense brug. 
- We zijn ca. 17.00 uur weer terug in Heusden 

Gaarne aandacht voor de betaling, daar er nog enkelen zijn die de bijdrage van €25,- p.p.  
nog niet betaald hebben. 
 
Telefoonnummers op die dag: Ans Zeeuwen 06-83574889,  Bart Beaard 06-54723431 

 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Cuijpersgenootsschap 
 
Wie momenteel over de Vliedberg 
komt, ziet van de voormalige kerk en 
pastorie alleen de toren nog staan. 
Verder is alles weg en is een grote 
lege ruimte ontstaan met een hekwerk 
er omheen. Het geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant 
heb ik als lid van het kerkbestuur van de H. Augustinus het 
voorgenomen besluit tot sloop van de kerk helpen 
uitvoeren. Aan de andere kant wil ik als heemkundig 
betrokkene waardevolle objecten graag helpen behouden. 
 
Vanuit de HKK Onsenoort volgen we deze ontwikkelingen 
dan ook op de voet. Kerken hebben immers vaak een 
monumentale status en zijn in onze regio altijd 
beeldbepalend. Wanneer we in de ruimte tussen de kernen 
van de gemeente Heusden vertoeven, oriënteren we ons 
graag op de kerktorens aan de horizon. Gaan we in de 
Efteling met de pagode de lucht in, dan kijken we graag of 
we onze eigen kerktoren kunnen zien, niet? 
 
De kerk van de Vliedberg is dus bijna helemaal weg. Maar 
daar is wel een rechtszaak aan vooraf gegaan. Uiteindelijk 
heeft het Gerechtshof in ‟s Hertogenbosch het 
Cuijpersgenootschap in het ongelijk gesteld. Daardoor 
heeft de kerk geen status als gemeentelijk monument 
gekregen en kon aan een nieuwe bestemming worden 
gewerkt. Vanuit de parochie gezien een gewenste 
ontwikkeling. Als heemkundige ben je echter ook 
geïnteresseerd in de vraag waarom het 
Cuijpersgenootschap zich heeft ingezet om deze kerk te 
behouden.  
Een bezoekje aan de website leert het volgende omtrent 
een van de definities van monument: „overblijfsel van een 
vroegere cultuur, met name uit oogpunt van conservering‟.  
 
Na het einde van WO II zien we enerzijds de noodzaak tot 
wederopbouw van wat in de oorlog vernield is. Daarnaast 
valt het begin van de geboortegolf van de jaren ‟50 bijna 
gelijk aan het einde van de oorlog. Veel kinderen, die vanaf 
de jaren ‟60 allemaal hun eigen woonruimte zochten. Om 
meerdere redenen moest er dus veel gebouwd worden. De 
toenmalige Gemeente Vlijmen heeft de eerste naoorlogse 
uitbreidingsplannen gerealiseerd door het aanleggen van 
de geheel nieuwe wijk Vliedberg.  De eerste straten in dat 
plan waren Konijnenbergstraat, Mr. Driessenstraat, 
Parklaan en Pastoor Smoldersstraat. Daarna volgden in 
rap tempo heel veel andere straten. Bij zo‟n snel groeiende 
nieuwe wijk hoorden natuurlijk ook voorzieningen als 
winkels, scholen (meester Brands) en een R.K. kerk 
(Pastoor Kamp).  
 
De Vliedberg voldoet in alle facetten aan de kenmerken 
van een naoorlogse nieuwbouw wijk. Met recht kunnen we 
dan spreken van een „vroegere cultuur‟ en de kerk is 
daarvan een beeldbepalend onderdeel. Iets van dat 
karakter behouden, iets daarvan veilig stellen om nog vele 
jaren het verhaal van de opbouw van de Vliedberg te 
kunnen vertellen, dat is waarvoor het Cuijpersgenootschap 
zich inzet. In dat licht bezien staat onze heemkundekring 
heel dicht bij deze ambities. Ook wij willen waar mogelijk 
en zinvol zaken behouden en documenteren om ze door te 
kunnen geven aan volgende generaties. 
 
De kerk van de Vliedberg is géén monument geworden. 
Toch blijft het onveranderd de moeite waard om het 
verháal van de Vliedberg te blijven doorgeven. 
 
Adrie 

Op zoek naar! (1)  
 

 
Daniel Peppard 

 

Al jaren ben ik op verzoek van een Canadese familie op 
zoek naar Leo en Corry v.d. Ende. Deze familie Van de 
Ende had in december 1944 een Canadese soldaat 
genaamd Daniel Peppard in hun huis ingekwartierd.  
Oorspronkelijk waren er inlichtingen dat deze familie in de 
omgeving van Orthen woonde.  Nu blijkt uit info uit 
Kerkdriel dat we moeten zoeken in Vlijmen en directe 
omgeving. 
Deze Danniel Peppard werd 20 januari 1945 gedood bij 
gevechten langs de rivier de Maas. (vermoedelijk  
Bokhoven). Hij behoorde bij The Lake Superior Regiment. 
Mogelijk dat iemand van jullie leden deze familie kent. 
Wellicht helpt me dat verder. 
 
 Vast bedankt. 
 
 Met vriendelijke groeten,  Anton Verhagen. 
 
 

 
 

 



Op huwelijksreis in Nieuwkuijk 
  
In 1915 wordt de geïnterneerde Belgische soldaat  Emile 

Daems voorwaardelijk vrijgesteld van internering en in 
Nieuwkuijk tewerkgesteld bij de smederij van de Gebr. Van 
den Oord. Op dat moment had hij nooit kunnen vermoeden 
dat honderd jaar later op 6 juni 2015 zijn kleinkinderen 

vanuit België en Nederland in Nieuwkuijk tezamen zouden 
komen om meer te weten te komen over de plaats waar 
hun wortels liggen.  
  
Het leven zorgt soms voor leuke verrassingen. Het 
bouwbedrijf uit Breda waar een van de kleindochters van 
Miel de smid, zoals Emile Daems destijds in Nieuwkuijk 
werd genoemd, werkzaam was werd onlangs 
samengevoegd met een zuster bouwbedrijf in Vught. 
Hierdoor kwam deze kleindochter in contact met een 
nieuwe collega, Nico de Bont uit Nieuwkuijk. Nico wist te 
vertellen dat Heemkundekring Onsenoort kort daarvoor de 
uitgave “de Grote Oorlog” had uitgebracht en dat er 
daarvoor ook gezocht was naar nazaten van Emile Daems, 
niet wetende dat hij al een paar maanden dagelijks zijn 
kleindochter aan het bureau tegenover hem had zitten. Het 
enthousiasme bij deze ontdekking was groot en allerlei 
wetenswaardigheden werden uitgewisseld, waarbij ook 
andere kleinkinderen werden ingeschakeld. Miel Daems, 
de opa die geen van zijn  kleinkinderen ooit heeft gekend 
(de oudste kleindochter was een half jaar toen hij in 1953 
overleed) ging in de familie weer leven en er werd besloten 
om een reünie ter nagedachtenis aan hem op touw te 
zetten. Deze moest natuurlijk plaatsvinden in Nieuwkuijk, 
de plaats waar opa zijn vrouw Anna Pullen leerde kennen 
en op 30 september 1920 met haar is getrouwd. In 
Nieuwkuijk werden hun twee zonen en een dochter 
geboren. De plaats ook waar Anna Pullen in 1935 door een 
val van de trap is overleden, waarna Miel met de zus van 
zijn schoonzus is getrouwd, waarna hij enkele jaren later 
weer terug naar België is verhuisd.  
 

 
De kleinkinderen van Emile Daems en  Anna Pullen 

 in Nieuwkuijk 

 
En zo kon het gebeuren dat op een zonnige zaterdag in 
juni 2015 de kleinkinderen van Emile Daems 100 jaar 
nadat hij in Nieuwkuijk  was gaan wonen in deze plaats 
samen kwamen. Nico de Bont zat inmiddels in de 
organisatie van deze dag en had een leuk programma in 
elkaar gezet. Hij had voorgesteld om de dag bij hem thuis 
te laten beginnen. En wat was er mooier dan de reünie te 
starten bij een echte inwoner van Nieuwkuijk. De ontvangst 
was allerhartelijkst. De Bossche bollen bij de koffie waren 
met name voor de overgrote Belgische tak van de familie al 
iets speciaals om mee te beginnen. Bijzonder was ook dat 
de enige tante (uit Antwerpen) die nog in leven is, door 
haar zoon was overgehaald om mee te komen. Het feit dat 
de dag zou plaatsvinden in Nieuwkuijk had bij haar de 

doorslag gegeven. Alle kleinkinderen kenden Nieuwkuijk 
vanuit hun jeugd en hadden goede herinneringen aan de 
bezoeken en logeerpartijen, maar voor allen was het erg 
lang geleden dat zij er geweest waren. 
 
Na de koffie begon de wandeling. Nico wist heel wat 
wetenswaardigheden te vertellen over Nieuwkuijk en  ook 
over de plekken waar de familieleden van Emile en Anna 
hebben gewoond en nog wonen. Al snel werd een oudtante 
ontmoet. Geweldig om haar boerderij weer eens binnen te 
lopen. Bij deze boerderij hoort nog een bijzonder voorval. 
Toen Anna Pullen pas getrouwd was, heeft ze haar 
trouwring verloren. Veertig jaar later, omstreeks 1960, vond 
Sjel Pullen, de zoon van de broer van Anna Pullen en de 
zus van de tweede vrouw van Emile bij het harken van 
“den dam”  van de boerderij waar de kleinkinderen nu 
stonden de verloren trouwring terug. Enkele kleinkinderen 
kunnen zich nog herinneren dat de vondst destijds 
uitbundig is gevierd. Bij de molen, ook al familie, werd weer 
wat gedronken en bestond de mogelijkheid om de molen te 
bezichtigen en werd weer met familie gesproken. Als 
afsluiting van de wandeling werd het kerkhof bezocht, waar 
nog heel wat graven van familieleden werden ontdekt. Na 
de wandeling stond de Nieuwkuijkse gastheer er op bij hem 
nog wat te drinken. Op het zonnige terras met een lekker 
glas was aan gespreksstof geen gebrek. De dag werd 
beëindigd met een etentje in “De Ster”, het etablissement 
wat ooit, zo‟n 100 jaar geleden, door een familielid is 
begonnen als klein café. 
 
Aan het einde van deze memorabele dag keerden de 
kleinkinderen van Emile Daems  en Anna Pullen terug naar 
België en West-Brabant. Het was goed om gezien te 
hebben waar opa en oma hebben geleefd. Het is 
gemakkelijk voor te stellen dat opa zich in Nieuwkuijk op 
zijn gemak heeft gevoeld. 
 
Rest nog een bijzonder detail: De enige nog in leven zijnde 
tante, die tot ieders genoegen ook was gekomen, vertelde 
met een prachtige Antwerpse tongval : Awel, maar ik heb 
dan ook heel goede herinneringen aan Nieuwkuijk. Ik heb 
hier in 1955 mijn huwelijksreis doorgebracht. Kijk, dat is 
nog eens een wapenfeit: Op huwelijksreis in Nieuwkuijk! 
 
Anne-Marie de Swart, kleindochter van Emile Daems en  
Anna Pullen. 
 

  

Biënnale Kunst in de Vesting met als 
thema ‘Kunst en Ambacht’ tijdens Open 
Monumentendagen. 
 
Heusden-vesting staat tijdens het weekend van 12 en 13 
september in het teken van kunst en ambacht. Dit gebeurt 
tijdens de vijfde editie van de biënnale Kunst in de Vesting. 
Tijdens deze activiteit presenteren ruim veertig 
kunstenaars en galeries,  verspreid over de vesting, zich 
aan het publiek. Het thema van de biënnale is “Kunst en 
Ambacht” tevens het thema van de  nationale 
Monumentendagen .Naast de Heusdense kunstenaars en 
galeries presenteren  jonge kunstenaars en designers, met 
gevarieerde kunstuitingen, van buiten de vesting hun werk. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van bijzondere locaties zoals 
monumentenpanden, leegstaande gebouwen, de 
heemtuin, torens en een voormalig kerkgebouw. Ook het 
restauratieatelier in het Demerrondeel en de toren van de 
schutterij St. Blasius is te bezoeken. In de tuin van het 
Gouverneurshuis start de expositie “Eeuwigh gaat voor 
Oogenblick?” Op deze locatie worden sculpturen van 
Brabantse leden van de Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers geëxposeerd. In het voormalige Heusdense 



stadhuis wordt een expositie van het werk van Riet van 
Halder uit Drunen gehouden. Zowel de beelden in de 
Gouverneurstuin als het werk van Riet van Halder zijn tot 
en met 25 oktober te bezichtigen. Nieuw is dat jonge 
kunstenaars en designers van zowel de Kunstacademie 
van Avans in Den Bosch als de Design Academy 
Eindhoven aan de biënnale deelnemen. Dit jaar wordt 
tevens samengewerkt met de internationale Maasbiënnale 
MaterMosa. Speciaal voor Kunst in de Vesting zal het tot 
omgebouwde theaterschip, het  vrachtschip Shiva, aan de 
Molensteiger in Heusden komen te liggen.  Deze activiteit 
is gratis te bezoeken. 
Bij het HBT en het infocentrum, in de voormalige slagerij 
Janson aan de Vismarkt is een gratis brochure 
verkrijgbaar. 
 

 

Fancy fair op Mariënkroon 
 
Afgelopen 27 juni werd er voor de tweede keer ‟n fancy fair 
op Mariënkroon gehouden met ook dit jaar als doel, geld in 
te zamelen voor de renovatie van de abdij. Er waren 
verschillende stands waar o.a. literatuur, meubilair, 
elektronica en hebbedingetjes te vinden waren en voor 
degene die op zoek waren naar spanning, bestond de 
mogelijkheid om samen met de brandweer en „n 
brandblusser „n echte vlammenzee te lijf te gaan. 
 

 
Het kraampje van HKK Onsenoort tijdens het Fancy fair  

foto: Martijn vd Wiel  

 
Natuurlijk mocht onze HKK ook niet ontbreken en onze 
stand werd bemand door An Pullen en Peter de Jongh 
waar een brede variatie aan boeken te koop aangeboden 
lagen. De rondleidingen werden verzorgd door Peter de 
Jongh, Rini Wouters, Nico Verbunt en Sibiel van 
Haastrecht waarbij Sibiel het e.e.a  over de achtergrond 
van Focolare vertelde. Zoals gebleken was er veel 
belangstelling voor de geschiedenis van Mariënkroon want 
bij alle drie de rondleidingen was het volle bak, één van de 
bezoekers was zelfs zo enthousiast over onze vereniging 
dat deze besloot om ter plekke lid te worden. Welkom bij 
de club!  
 
Martijn van de Wiel 

 

 

Vlijmens dialect 
 
De heemkunde kent vele facetten en gelukkig weten veel 
mensen onze heemkundekring te vinden wanneer het over 
een van deze aspecten gaat. Dialect is een van die 
aspecten en zo kregen we de volgende vraag voorgelegd 
van Jorik van Engeland. 

Voor mijn masterscriptie (Universiteit Utrecht, RMA 
Taalkunde) ben ik op zoek naar sprekers van het Vlijmense 
dialect die ik zou mogen interviewen.  
 
Het interview vond plaats op 8 juli in onze eigen 
heemkamer. Naast onze eigen voorzitter waren ook Thé 
Herman en Nico Verbunt aangeschoven. In de introductie 
gaf Jorik aan, dat hij voor zijn scriptie meer specifiek 
onderzoek doet naar het gebruik van de 2

e
 

persoonsvormen in Nederlands en Belgisch Brabant en 
Vlaanderen. Vlijmen is daarbij gekozen omdat het de 
meest noordelijke plaats is in zijn onderzoeksgebied. 
 

 
V.l.n.r. Nico Verbunt, Adrie Verboord, 

Jorik van England en Thé Herman 

 
De 2

e
 persoonsvormen worden gekenmerkt door het 

gebruik van ge en gij in het enkelvoud en gullie in het 
meervoud. Maar ook hullie en zullie kwamen regelmatig 
even meedoen. 
 
Naast een inleidend gesprek, in dialect natuurlijk, werd ons 
gevraagd om een aantal voorbereide zinnen in het Vlijmens 
te „vertalen‟. Door alles op te nemen krijgt de onderzoeker 
zo een mooi beeld van de verschillen in dialecten in het 
onderzoeksgebied. Het was voor ons heel leuk om te doen 
en met regelmaat moesten wij ook elkaar te hulp schieten 
of corrigeren? Zo zeende gullie dè toch nie? Soms bleef 
van het oorspronkelijke zinnetje ook maar heel weinig over. 
 
Afijn, Jorik vroeg om een uur en hij heeft er drie gekregen, 
dus leuk en onderhoudend was het zeker. 
 
Adrie Verboord 
 
 

 

 
 



Arme Clarissen terug naar Amerika 
 

Na 25 jaar aanwezigheid in Elshout en Eindhoven zijn de 
zusters van de orde van de Arme Clarissen teruggekeerd  
naar Amerika. 
Op 17 maart 1990 kwam er een groep zusters van deze 
orde in het klooster “Maria Stichting” te Elshout. Enkele 
zusters kwamen uit het bisdom Den Bosch en enkelen uit 
Amerika. Op 13 oktober 1993 verhuisden ze naar het 
Clarissenklooster van de Claralaan in Eindhoven en  er 
bleef een intensieve band met de parochies van Drunen en 
Elshout. Zie ook het artikel „Arme Clarissen in Elshout van 
1990 tot 1993‟ in MGT 2012, pag. 100 t/m 103. Onlangs 
hebben de zes zusters, waarvan er twee ernstige 
gezondheidsproblemen hebben, besloten deze zomer 
terug te gaan naar Amerika.  
 

 

Lezing ‘Drongelens kanaal’ 
 
Op 23 maart jl. was er de presentatie van het boek „Van 
Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal‟, geschreven 
door Gien van Wijk. Inmiddels heeft onze vereniging een 
groot aantal boeken kunnen verkopen en heeft Gien 
inmiddels voor verschillende verenigingen een vijftal 
lezingen gehouden. 
Zoals in het vorige Plekbord vermeld organiseren we nog 
een lezing op 15 september in het Patronaat te Nieuwkuijk. 
De lezing begint om half acht en de entree is €3,- p.p., incl. 
kop koffie/thee. U moet zich wel voor deze lezing 
aanmelden bij het secretariaat: telefonisch 0416-320995 of 
per mail bestuur@hkkonsenoort.nl. 

  

 

Gevonden voorwerp 
 

 
Wie kan mij vertellen waar dit voorwerp voor gebruikt 
is. Het is 'n ijzeren staaf van 33,8 cm lengte, 
gevonden op de parkeerplaats naast het 
gemeentehuis in Vlijmen. 
 
 Adrie Moonen 
 

 

Blues in the Marshes  
(HoWaBo – Natura 2000) deel 6 
 
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 
wordt 700.000 m

3
 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.  
 
Bijzondere bodemsporen  

Tijdens mijn onderzoek in het Vlijmens Ven kwam ik 
bijzondere grondsporen tegen. Zowel in de nieuw gegraven 
sloten als in het veld werden deze aangetroffen (foto‟s  1 
en 2 zie hiervoor het digitale plekbord ). Omdat ik voor de 
sporen geen verklaring had, legde ik deze voor aan Wim 
Leenders. Wim is bodemkundige en heeft 38 jaar als 
projectleider bij Alterra in Wageningen gewerkt. Hij is 
samen met André Janssen en mij regelmatig in het veld te 
vinden.  
 
Pest – miltvuur 

In eerste instantie kon Wim de sporen niet duiden en 
verrichte een aantal boringen. Hij nam  hiervan materiaal 
mee naar huis voor nader onderzoek en bracht dit in 
contact met zoutzuur. Hierdoor ging het materiaal 
schuimen (foto‟s 3, 4 en 5 zie hiervoor digitaal plekbord ). 
Het bleek dat er ongebluste kalk in de monsters aanwezig 
was. Ongebluste kalk komt van nature in het Vlijmens Ven 
niet voor. Dit werd vroeger gebruikt bij het begraven van 
mensen en dieren die leden aan de pest of miltvuur, zij 
werden met ongebluste kalk afgedekt. Omdat de 
slachtoffers niet begraven mochten worden in het dorp 
gebeurde dit ver achteraf . We hebben in het Vlijmens Ven 
op nogal wat plaatsen ongebluste kalk in de ondergrond 
aangetroffen, tot nu toe hebben we geen resten van 
beenderen gevonden. 
 

 
 
Zwarte Dood in Europa 

De pest (Zwarte Dood) is een ziekte die van de veertiende 
tot en met de negentiende eeuw in Europa veelvuldig 
voorkwam en enorme aantallen slachtoffers maakte. Men 
schat dat door de Zwarte Dood in de periode 1347-1351 
een derde deel van alle Europeanen het leven liet. Ook in 
onze omgeving stierf een groot deel van de bevolking. 
 
Pest in onze omgeving 

Anton van der Lee schrijft in 1996 in het themanummer Met 
Gansen Trou over Gilden het volgende: “Tijdens de 
gesprekken, die ik t.b.v. de totstandkoming van dit 
themanummer met vertegenwoordigers van de vijf gilden 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
http://www.bluesinthemarshes.nl/


had, kwam steeds naar voren, dat volgens de overlevering 
de schutsen in eerste instantie zouden zijn opgericht om in 
geval van epidemieën, vooral de pest, de zieken te 
verzorgen, de doden te begraven en de nabestaanden te 
steunen.” In Met Gansen Trou in 1964 lezen we dat in 
Drunen door de pestepidemie van 1587 liefst 
zevenhonderd mensen stierven.  
Er zijn op heel wat plaatsen pestkerkhoven geweest, zoals 
in Loon op Zand (1625) ten westen van de Klokkenlaan, dit 
is bekend onder het verbasterde toponiem “Perskerkhof”. 
In ‟s-Hertogenbosch “vertaalde” met pestkerkhof als 
verbasterd toponiem naar het keurige Nederlandse 
“Paardskerkhof” . Uit veiligheidsoverwegingen waren de 
pestkerkhoven altijd op een afgelegen plek gesitueerd, 
zoals bij ons in het Vlijmens Ven, toentertijd nog woeste 
gronden waar nauwelijks landbouw en veeteelt kon 
plaatsvinden doordat het er te nat was.  
 
Met dank aan Anton van der Lee en Wim Leenders. 
 
Bert van Opzeeland. 

 
P.S.: abonneer u op het digitale Plekbord, hierin zijn veel 
meer foto‟s opgenomen, deze is in kleur en daarnaast 
wordt het eerder verspreid dan de „harde‟ versie. U kunt 
ook op onze website kijken: http://www.hkkonsenoort.nl/ 
bij het kopje: Nieuws/Plekbord waar alle Plekborden staan, 
daar kunt u zich ook aanmelden voor het digitale Plekbord. 

 

 
Bedevaartvieringen in Bokhoven 
 
De septembermaand staat in Bokhoven in het teken van de 
bedevaart op Sint-Cornelius. Er zijn dit jaar vier zondagen 
met een viering om 11.15 uur. Als het weer goed is, vindt 
dit plaats in de pastorietuin achter de kerk. Honderden 
pelgrims nemen dan plaats op de bankjes. 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. 
 

 
Een impressie van de H.Mis in de pastorietuin 

 
De vieringen worden door allerlei koren uit de regio 
opgeluisterd. Uit Rosmalen komt het Annakoor, dat op 6 
september de mis opluistert met de Onze Lieve Vrouwe 
Schuts uit Elshout. De muziekkapel „De Laotbloeiers‟ uit 
Drunen en het Sint-Lambertuskoor uit Maren-Kessel 
vormen respectievelijk op zondag 13 en 20 september de 
muzikale ondersteuning. Het dameskoor uit Bokhoven, 
ondersteund door het mannenkoor uit Haarsteeg, luistert 
op zondag 27 september de viering op. De speciale 
vieringen om 9.00 uur zijn vervallen. 
 
Kees van den Oord 

Archeologie in Herpt 
 

 
 
In de winter van 2013 hebben leden van onze 
archeologische werkgroep meegeholpen aan het 
onderzoek van archeologisch bureau RAAP in de 
Hoofdstraat in Herpt. RAAP heeft onlangs het 144 pagina‟s 
tellende eindrapport uitgebracht met de titel:  
 
‘Middeleeuwers in Herpt’  

Plangebied Hoofdstraat (perceel 1302), gemeente 
Heusden. Archeologisch onderzoek: een archeologisch 
proefsleuvenonderzoek en opgraving‟.  
 
Voor geïnteresseerden is het rapport digitaal verkrijgbaar 
bij het secretariaat.  
 

 
Mooiste familiewapen 
 

 
 
Het mooiste familiewapen van afgelopen “Heemkunde 
Speurtocht” 30 mei jl., is gemaakt door Cas Wouters. Cas 
liet zijn naam terugkomen door op het schild „n heleboel 
bomen te tekenen die samen een woud vormden. 
Daarnaast kleurde hij het dekkleed oranje om het 
vervolgens bovenin over te laten gaan in twee paarse 
vuurspugende drakenkoppen, niet alleen heel stoer maar 
ook heel origineel. Gefeliciteerd Cas Wouters! 
 
Martijn van de Wiel 

http://www.hkkonsenoort.nl/


Op zoek naar! (2) 
 
Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober zal de Heemkunde-
kring Onsenoort een tentoonstelling houden over 
amateurfotograaf Crist van der Aa uit Elshout. 
Ruim 200 foto‟s zullen dan getoond worden, die hij 
gemaakt heeft in de periode 1915 –1935. Ook zullen er 
attributen uit die tijd tentoongesteld worden. We zijn  
daarom nog op zoek naar een dames en/of herenrijwiel uit 
die periode zoals afgebeeld op onderstaande foto.  
 

 
 
Wie zou ons hierbij kunnen helpen? Die kan contact 
opnemen met Toon Groot, 06-53568630 of 
groot.r@home.nl 
 

 
Lezing Historie Bergsche Maas in 
Gouverneurshuis Heusden 
 
HEUSDEN- Op vrijdagavond 4 september geeft 
onderzoeksjournalist Hans van den Eeden, op uitnodiging 
van Museum Gouverneurshuis, een lezing over de 
Bergsche Maas. Tijdens deze lezing staat het verleden, 
heden en toekomst van de Bergsche Maas centraal.  
 

 
 
Kaarten kosten € 7,50 inclusief consumptie. U kunt kaarten 
reserveren via: www.kaarten@gouverneurshuis.nl  

Bedevaart Drunen-Ulicoten 
 
In Met Gansen Trou van maart jl. stond hierover van ons 
een artikel. In Ulicoten wordt nu op 20 augustus nog 
jaarlijks de bedevaart gehouden vanuit de omliggende 
dorpen. De samenkomst is in de kerk van Ulicoten, waarna 
een voettocht gehouden wordt naar de Bernarduskapel, net 
over de Belgische grens. Bij deze kapel is er dan een 
eucharistieviering. 
 

 
 
Wij waren voor de onlangs gehouden bijeenkomst 
uitgenodigd door heemkundekring Amalia van Solms uit 
Baarle-Nassau. Deze vereniging heeft aan ons artikel een 
mooie bijdrage geleverd en onlangs hebben zij dat artikel 
geplaatst in hun blad „Van wirs kaante‟.  
Aan de bijeenkomst, geleid door pastor J. Paes, deden de 
gilden mee uit Alphen en Gilze, het parochieel zangkoor en 
zo‟n 300 deelnemers. Het was een waardige bijeenkomst. 
    
Bart Beaard, Jan de Haan en Rini Wouters 
 
 

 

De auto van mijn opa. 
 

 
 
Tussen 1906 en 1951 droegen alle motorvoertuigen met 
een Brabantse eigenaar een kenteken dat begon met N- 
(gevolgd door een getal). Uiteindelijk zijn dat er bijna 
100.000 geweest. Het BHIC weet van een groot aantal de 
naam en woonplaats van de eigenaar. Kijk op de site: 
www.deautovanmnopa.nl. Wij hebben enkele foto‟s 

kunnen toevoegen uit de collectie van Van Mol-Pauwels te 
Nieuwkuijk, o.a. de foto uit 1939 van vrachtauto N5743 
waarop ook zijn afgebeeld Dirk de Laat (L) en Koos  
Samuels (R). 

mailto:groot.r@home.nl
http://www.kaarten@gouverneurshuis.nl/
http://www.deautovanmnopa.nl/


Heemkunde Ontdek het Sámen 
 
Op zondag  6 oktober organiseer t onze 
Educatiecommissie door de 4

e
 maal deze activiteit op Abdij 

Mariënkroon. Vele activiteiten zullen die dag voor de jeugd 
georganiseerd worden, zoals een speurtocht, ontwerpen 
van familiewapens, knopen en sjorringen, zoeken met een 
metaaldetector. 
Het volledige programma is te vinden op de website 
www.hkkonsenoort.nl , onder „agenda‟. Hier is ook 

informatie te vinden over deelname en de tijden. 
 

 

Heemkundekring Onsenoort  
op FaceBook. 
 
Sinds eind mei 2015 is onze Heemkundekring Onsenoort, 
naast de website www.hkkonsenoort.nl 

nu ook te bereiken op FaceBook. 
 
Indien je de FaceBook-pagina, 
 Heemkundekring Onsenoort, “liked” krijg je o.a. 

 bericht van meldingen, activiteiten en foto‟s/video‟s. 
Ook is het mogelijk om hier berichtjes achter te laten. 
 
Op dit moment is er o.a. informatie te vinden van: 

- Zomerschool senioren 2015 ouderverenigingen 
Heusden 

- EXPO Langstraatspoorlijn 
- Wandelroute Baardwijkse Overlaat 

- Grenspalen project 1795 Holland-Brabant 
- Drone opnamen Vlijmens Ven 
- Dagexcursie Amersfoort 
- Introductiefilm Heemkundekring 

- De postgeschiedenis van Vlijmen  
 
André Janssen 
 

 

 
  

Waalwijk in de jaren ’60 
 
Heemkundekring de Erstelinghe organiseert op 25, 26 en 
27 september in het Huis van Waalwijk (het oude 
gemeentehuis) een tentoonstelling over Waalwijk in de 
jaren ‟60. Hierbij wordt aandacht besteed aan onderwijs, 
uitgaan, muziek, zorg, religie, gebouwen, cultuur, politiek, 
sport, middenstand en bedrijfsleven, straatbeelden en 
bijzondere mensen. 
 

 
 
Expositie Stichting ‘Honsoirde’ 
 
Ook wij pakken de draad weer op na een periode van vrij 
zijn, vakantie vieren, buiten zijn op zomerse zonnige 
dagen. Op zondag 6 september is de opening van de 
eerste expositie van twee kunstenaars die u de 
gelegenheid bieden na te genieten van de helderheid en 
kleurenrijkdom van de zomer. Een duo-expositie die u 
zeker zal verrassen. Hoe groot de verscheidenheid in 
materiaal en techniek ook is, het vooral intuïtief werken en 
de kleurigheid hebben zij gemeen.  
 
Rita van der Laan schildert met olie- en acrylverf of kiest 

voor gemengde technieken. Haar schilderijen zijn 
expressief en kleurrijk, vaak geïnspireerd op elementen uit 
de natuur. Haar verdiensten reiken verder dan het leveren 
van prachtig werk, zij weet ook anderen te inspireren, te 
stimuleren en te begeleiden als docent in creatieve centra, 
bij workshops en trainingen. Wilt u een voorproefje van 
haar werk zien voordat u de expositie gaat bezoeken, kijk 
dan op www.atelierritavanderlaan.com 
 
 
Frank Biemans completeert deze expositie met prachtige 

glasobjecten, verrassend in vorm en kleur. Hij heeft een 
niet aflatende drang tot creëren, waarbij het weerbarstige 
glas als materiaal zijn uitdaging vormt. Zijn objecten 
ontstaan voornamelijk intuïtief, 
meestal zonder vooropgezet 
plan of tekening en kunnen 
zowel abstract als figuratief 
zijn. Is hij aanvankelijk bekend 
geworden met zijn heldere 
vlakglasobjecten, 
tegenwoordig maakt hij graag 
gebruik van de fusingtechniek 
en de vormsmelttechniek, 
waarbij hij het toepassen van 
felle kleuren niet schuwt. Frank 
is een professioneel 
glaskunstenaar en heeft op 
diverse locaties in binnen- en buitenland geëxposeerd. Al 
nieuwsgierig geworden? Kijk dan op 
www.frankbiemans.nl 

http://www.hkkonsenoort.nl/
http://www.hkkonsenoort.nl/
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Foto 1 en 2: sporen van ongebluste kalk 

Foto 3:  Wim Leenders en Bert van Opzeeland bezig met grondboringen 

Foto 4:  ongebluste kalk met zoutzuur 

Foto 5:  ongebluste kalk zonder zoutzuur 
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