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Beste lezers
Hierbij weer een nieuw Plekbord, met boordevol informatie en activiteiten in ons Heem,
met o.a. de Educatiemiddag op 4 oktober en de tentoonstelling en boekuitgifte over de
Elshoutse amateurfotograaf Christ van der Aa op 24 en 25 oktober
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Veel lees plezier

Lezing over dialecten
Op dinsdag 10 november organiseren we een lezing over dialecten en de inleider van die
avond is prof. Jos Swanenberg.
Jos Swanenberg (1968) is bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur bij het
departement Cultuurstudies van Tilburg University. Daarnaast is hij sinds 2004 bij de
stichting Erfgoed Brabant streektaalfunctionaris voor de provincie Noord-Brabant. Van
1995 tot 2009 werkte hij als dialectoloog bij de afdeling Taalwetenschap aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Hij doet onder meer onderzoek naar taal, cultuur en identiteit van
jonge en nieuwe Brabanders en schreef verscheidene boeken over dialect in NoordBrabant.
Op deze avond zal Jos allereerst vertellen over wat dialecten
zijn, het ontstaan ervan, over de positie ervan in de
samenleving en over dialectgebieden. Vervolgens zal Jos zijn
visie geven over de toekomst van dialecten. Zullen ze uitsterven
of zullen ze veranderen?
Na de pauze het thema „grammatica en de plaatselijke
invulling‟. Aan de hand van enkele voorbeelden gaan we kijken
naar de verschillen tussen enkele kernen binnen de gemeente
Heusden. De presentatie hiervan zal in een panel gebeuren en
dat zal door Adrie Verboord, samen met Jos Swanenberg,
worden voorbereid. Er zal dan ook aandacht besteed worden aan het dialectonderzoek
van Jorik van Engeland, waaraan enkele leden van onze vereniging hebben deelgenomen.
Deze bijzondere bijeenkomst wordt gehouden in het Patronaat te Nieuwkuijk,
Nieuwkuijksestraat 106, begint om half acht en kost €5,-, incl. een kop koffie/thee bij
binnenkomst. U dient zich voor de bijeenkomst vooraf aan te melden via
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch 0416-320995.
De titel van de afstudeeropdracht van Jorik van Engeland is “Microvariation in Southern
Dutch Dialects”. Een digitale kopie hiervan is bij het secretariaat verkrijgbaar.
Jos Swanenberg

Column
Rijp fruit
In mijn actieve carrière werkte ik bij
een fabrikant van reuk- en
smaakstoffen. Daarbij heb ik
regelmatig contact gehad met de
mensen, die de geuren en smaken
samenstellen. Wat deze mensen allemaal in ruime mate
bezitten, is het vermogen om zich een reuk of een smaak
te herinneren, vaak nog na tientallen jaren.
Ik moest daar weer aan denken, toen ik onlangs zo‟n
heerlijke rode, sappige pruim at. Niet gewoon rijp, maar
overrijp. Vroeger, toen ik nog thuis op de Wolput in Vlijmen
woonde, hadden we ook pruimenbomen in „d‟n hof‟ van de
soort Reine Victoria. Daar kon je naar hartelust van eten en
ik weet nog precies, hoe zo‟n rijpe pruim (maar ook bv een
perzik) smaakte. Het water liep je daarbij ook letterlijk uit de
mond. Een nadeel was wel, dat je heel goed moest
uitkijken voor wespen. Die vonden die rijpe pruimen ook
heerlijk. Ze vraten hele gangen in de vrucht, tot aan de pit
toe. Juist die wespen, die zich helemaal in de pruim
hadden ingevreten, verrasten je nog al eens. Had je weer
een paar dagen zo‟n opgeblazen lip. We hadden trouwens
niet alleen van die grote, rode, maar ook ronde gele
pruimen. Dat waren de eierpruimen als ik het me goed
herinner. Ook heel lekker.
Dwaal ik nog een beetje verder door die „boomgaard‟
achter ons huis, dan herinner ik me ook nog de appel- en
perenbomen, die er stonden. Zoete peren, die je ook recht
van de boom kon eten, maar ook ijsbouts, een echte,
keiharde stoofpeer. Maar meer dan de peren, herinner ik
me de appelbomen. Daarvan hadden we nogal wat
verschillende. Goudrenetten voor de appelmoes, ook
vandaag de dag daarvoor nog de meest geschikte. Of voor
een appelbol, maar of we die vroeger thuis ook wel eens
kregen? Ik durf het niet meer te zeggen. Dan hadden we
ook van die grote gele handappelen. Een soort golden
delicious denk ik, maar wel groter en veel zoeter. Maar de
meeste indruk hebben op mij gemaakt de dirkappel en
zeker ook de sterappel. Om met de laatste te beginnen. Als
de rijpe pruimen stikten van de wespen, dan zaten er in
een sterappel(tje) zo mogelijk nóg meer rupsen. Jammer, ik
vond ze best lekker, maar ze waren door al het vlees erin
bijna niet te eten. Resteert de dirkappel. Die waren niet
lekker als handappel en ik kan me ook niet herinneren, dat
er ooit appelmoes van gemaakt werd. Zover mijn
herinnering me toe staat, waren ze vooral goed om aan de
varkens te voeren. Maar misschien doe ik deze appel
hiermee wel te kort.
Is dit ook heemkunde? Volgens mij wel, want ook de flora
en de fauna in ons heemgebied heeft zich ontwikkeld en
daarbij zijn soorten verdwenen en nieuwe soorten
opgekomen. Daarom is het ook mooi, dat in Nieuwkuijknoord een oude perenboom is blijven staan. Ook Heemtuin
de Meulenwerf in Heusden spant zich in om ons vroegere
soorten groenten, kruiden, bloemen en meer te laten
herbeleven. Dank daarvoor.
Adrie

Paspoppen gezocht
Voor onze expositie over Christ van der Aa, zijn we
nog op zoek naar een drietal paspoppen. Is er iemand
in onze vereniging die ons hierbij kan helpen? Uw
reactie graag naar 0416-375835 of groot.r@home.nl

Op de drempel van de Tempel van Empel
Het is alweer twee jaar geleden dat de “Romeinse dag” in
Empel gehouden werd en op 30 augustus jl. werd dit
tweejaarlijkse evenement voortgezet en wel op zeer
indrukwekkende wijze. De “Stichting Tempel van Empel”
was ook dit keer de organisator en samen met ‟n enorme
hoeveelheid vrijwilligers, waaronder „n aantal leden van
onze archeologische werkgroep, hebben zij dit evenement
bij de Meerwijkweg langs de A2, tot „n zeer geslaagde
“historische dag” weten te maken.
De “Gallo-Romeinse” tempel zelf, die ter ere van de
Bataafse oppergod “Hercules Magusanus” werd gebouwd,
was deels gereconstrueerd en te bewonderen op de exacte
locatie waar hij oorspronkelijk had gestaan. Niet ver
daarvandaan bevond zich het Romeinse kampement en
omdat de centurio op vakantie was, stonden deze “rare
jongens” dit keer onder leiding van ‟n optio (sergeant van
die tijd).

Het 10de legioen bij de Tempel van Empel
(foto Martijn vd Wiel )

Waar ‟t twee jaar geleden alleen bij Romeinen bleef, was ‟t
dit keer heel andere koek, er waren ook Vikingen, waar je
je baard met ‟n bijl kon laten scheren. Er waren
Spanjaarden, die op het exercitieveld de 80-jarige oorlog
lieten herleven (deze duurde dit keer geen 80 jaar maar 20
minuten). En „n aantal voertuigen uit de tweede
wereldoorlog waaronder „n truck, half-tracks
(halfrupsvoertuigen) en ‟n tank, stonden op het grasveld
opgesteld, klaar voor de strijd. Vele kraampjes sierden het
terrein en boden de mogelijkheid om o.a. diverse
historische spelletjes te spelen, Romeinse muntjes te
zoeken, geldbuideltjes te maken en schilden te
beschilderen. Maar ook voor Romeinse en prehistorische
vondsten, specerijen, honing en Romeinse hapjes kon je
daar je hart ophalen.
Omstreeks 14:15uur hoorden we ‟n onheilspellend geronk
in de lucht, het bleek ‟n Harvard (jachtvliegtuig uit WOII) die

speciaal voor deze dag meerdere malen over ons hoofd
scheerde. De bommen liet deze piloot gelukkig achterwege
en bij zijn laatste “flypass” zwaaide hij letterlijk met z‟n
vleugels naar de vele honderden juichende toeschouwers,
om vervolgens weer naar Gilze-Rijen terug te knetteren. En
dit alles om de 2000 jaar rijke geschiedenis van Empel
zowel te visualiseren als tastbaar te maken. En dan vraag
je jezelf af, waar zullen ze over de volgende 2 jaar mee op
de proppen komen? Één ding is zeker, als het eenmaal
zover is, zal ik er weer bij zijn!

Allen hebben genoten van een prachtige boottocht en een
goede kijk gekregen op de enorme werkzaamheden die
zo‟n

Martijn van de Wiel

Grafzerken met cultuurhistorische
waarde
Sinds 2007 is onze
vereniging actief met
het behoud van
grafzerken op
begraafplaatsen om
hun cultuurhistorische
waarde. Wij zijn
daarmee begonnen
toen gemeente
Heusden op de
algemene begraafplaats „Buytenhove‟ in
Heusden-vesting een
groot aantal graven,
waarvoor geen
grafrech-ten meer
betaald werden, wilde
gaan ruimen. Wij
hebben toen kunnen afspreken dat een aantal
grafmonumenten en –velden niet geruimd zouden worden.
Afgelopen jaar heeft dit ook gespeeld op de R.K.
Begraafplaats in Drunen
en met de verantwoordelijke werkgroep hebben we kunnen
afspreken dat van 27 graven de grafmonumenten niet
geruimd zullen worden vanwege de cultuurhistorische
waarde. Het gaat dan voornamelijk om grafmonumenten
van kinderen, oorlog-slachtoffers, pastoorsgraven, graven
van bijzondere personen en grafmonumenten met
bijzondere symboliek. Soortgelijke afspraken willen we
gaan maken bij alle begraafplaatsen waar graven geruimd
gaan worden.
Op de foto ziet u het Grafmonument van dr. Akkermans.

Vaartocht Maximakanaal
Op 12 september jl. was een boottocht georganiseerd
vanuit Heusden naar het Máximakanaal, de nieuwe
verbinding van de verlegde en gemoderniseerde ZuidWillemsvaart met rivier de Maas bij Empel. De
belangstelling was groot, want de vaartocht maakten we
met twee boten van WILJO en ruim 160 opvarenden. We
hadden een prachtig uitzicht op de Maasdorpen en op fort
Crèvecouer. De meesten hadden nog nooit een „schutting‟
van een schip meegemaakt en omdat het keerpunt bij de
Den Dungense brug was, werden we tweemaal geschut in
Empel en tweemaal in Hintham. Door het prachtige weer
verbleven veel bootgasten bovendeks en daar was een
prachtig uitzicht op de vele bruggen en cultuurtechnische
werken, zoals de aangelegde fietspaden, de vispassage en
de groenvoorzieningen. Ad Hartjes verzorgde een
duidelijke en interessante uitleg over de geschiedenis van
de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van het Máximakanaal.

De lezing van Ad Hartjes wordt aandachtig gevolgd
( foto Gini van Wijk )

omleiding van een waterweg met zich mee brengt. Ans, Ad
en Bart, hartelijk dank voor de perfecte organisatie.
Een kopie van de lezing van Ad is digitaal verkrijgbaar bij
het secretariaat.

Heemkunde, Ontdek het Sámen
Abdij Mariënkroon, zondag 4 oktober (dierendag),
ontvangst: vanaf 13.00 u – Aanvang programma 13.30 u.
De bedoeling van deze middag is om jongeren in de leeftijd
van 6 tot 13 jaar spelenderwijs te laten ervaren, wat
heemkunde allemaal inhoudt. Deelname is helemaal gratis,
de enige voorwaarde is dat tenminste twee generaties
samen meedoen.
Het programma omvat 3 hoofdgroepen en in elke
hoofdgroep zijn 5 heemkunde thema‟s ondergebracht. De
deelnemers worden met 15 activiteiten in totaal dus goed
beziggehouden. Toch benieuwd wat er zoal inzit? Natuurlijk
weer zoeken met de metaaldetector, schilderen als
Rembrandt, knutselen met natuurlijke materialen en wat
denk je van zelf een uilenbal uitpluizen? Omdat het
dierendag is zitten er ook een aantal activiteiten in die met
dieren te maken hebben.
Wil je meedoen en inschrijven? Gewoon even een mailtje
naar educatie@hkkonsenoort.nl en het is geregeld. Geef
wel even door, hoe oud je bent (of jullie zijn, want hoe meer
deelnemers, hoe gezelliger).
En bij slecht weer? Dan gaat het helaas niet door. We
zetten dat op onze site www.hkkonsenoort.nl onder
„Werkgroepen en dan „Educatie‟ en sturen je een berichtje
als je al ingeschreven hebt.

Boekenverkoop
Op zondag 4 oktober organiseren we de „Heemkunde Ontdek het Samen‟ - dag
op Abdij Marienkroon. Zie elders in dit Plekbord.
Op die dag hebben we ook een bescheiden boekenverkoop want in de afgelopen
maanden hebben wij de boekenkasten in de heemkamer opgeschoond.
Van vele boeken hebben we dubbele exemplaren, die we graag verkopen. Ook
hebben we oude jaargangen van Met Gansen Trou te koop.
Verdere informatie die dag bij Peter de Jongh.

Expositie Christ van der Aa

Elshoutenaar Christ van der Aa (1892-1968) had een grote hobby in fotograferen.
Met zijn zelfgebouwde camera legde hij honderden dorpsgenoten vast op de
gevoelige plaat. Vooral vele families, gezinnen, mannen, vrouwen of kinderen
kreeg hij voor de camera. Van deze glasnegatieven zijn er ruim 160 bewaard
gebleven en deze zijn gedigitaliseerd en opnieuw afgedrukt door Nico de Bonth.
Een groot aantal is nu verzameld in een boekwerk dat is samengesteld door Toon
Groot en dat zal worden uitgegeven door heemkundekring „Onsenoort‟. Het boek
heeft meer dan 125 foto‟s in zwart/wit, formaat 250x210 mm, harde kaft en 124
bladzijden. Het boek is te koop voor een prijs van € 10,00 per stuk bij
voorintekening tot 15 oktober, daarna kost het boek € 12,50.
Het boek is op de volgende manieren te bestellen:
a- Onderstaande bon ingevuld inleveren bij of opsturen naar: Toon Groot,
Heusdenseweg 1 5154EJ te Elshout.
b- Uw bestelling doen via email: groot.r@home.nl
c- Uw bestelling doen via de website www.hkkonsenoort.nl

Ik wil graag ______ boek(en) van Christ van der Aa bestellen
voor de prijs van € 10,00 per stuk
Naam:
adres:
U kunt het boek ophalen tijdens de tentoonstelling over Christ
van Aa op 24 en 25 oktober in ’t Rad te Elshout of later bij
Toon Groot. U kunt het bedrag contant betalen bij het afhalen
van het boek of overmaken op rek. nr. NL19RABO0136504418
t.n.v. HKK Onsenoort.

Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober
wordt in het gemeenschapshuis ‟t Rad
in Elshout een expositie gehouden over
amateur fotograaf Christ van der Aa.
We hebben ruim tweehonderd foto‟s
verzameld uit de periode 1915 -1935.
Honderdzestig glasnegatieven die
bewaard zijn gebleven zijn opnieuw
bewerkt door Nico de Bonth en zullen
naast nog een veertigtal andere foto‟s,
o.a. uit het streekarchief, worden
tentoongesteld.
Fotograaf Arold van der Aa uit
Haarsteeg zal op deze dagen
demonstraties geven met zijn Wet Plate
Fotografie die al in 1851 ontdekt werd.
Daarnaast zal door mevrouw Willy
Wassink een aantal
(gebruiks)voorwerpen getoond worden
uit de jaren `50 en 60, een bijzonder
fraaie verzameling.
De tentoonstelling is beide dagen van
12 tot 17 uur te bezoeken, de entree is
3,00 euro, inclusief een kopje koffie of
thee.

Presentatie Dubbelnummer ‘De postgeschiedenis van Vlijmen’ 25 augustus 2015
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Vaartocht Maximakanaal zaterdag 12 september
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Ans, Ad en Bart hartelijk bedankt voor de organisatie!

