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Zondag 9 oktober jl. was er volop belangstelling voor onze heemkundekring bij de
presentatie van het nieuwe gedeelte van onze huisvesting. Ook voor andere activiteiten als
de HOHS dag en de diversen lezingen en excursies was de belangstelling groot. Onze
vereniging leeft en daar mogen we trots op zijn. Meer bewijs hiervan in dit Plekbord. Zie
ook ons digitale Plekbord voor de vele foto‟s.
Veel leesplezier
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Wandeling met College Gemeente Heusden
Oud-bestuurslid Bert van Opzeeland geeft het college van de gemeente Heusden
regelmatig een rondleiding. Deze keer werd een bezoek gebracht aan het project Blues in
the Marshes. De onderwerpen, die aan de orde kwamen, waren nieuwe natuur, Loonse
turfvaart, grenspalen 1795 en informatiepanelen, de geschiedenis van het water en
HoWaBo (Hoog Wateraanpak ‟s-Hertogenbosch). Maar natuurlijk zijn ook de Brabantse
Dag in Heeze van dit jaar en de Langstraatspoorbruggen ter sprake gekomen.
De volgende wandeling gaat naar het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Hierbij
zullen onder andere toegelicht worden het ontstaan van de duinen, de geschiedenis van
De Langstraat, de plannen rond het Van Gogh Nationaal Park en de das.
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Op de foto v.l.n.r. ; wethouders Hanne van Aart, Margot Mulder, Kees van Bokhoven en Mart
van de Poel, vervolgens Bert en burgemeester Jan Hamming. Foto: Patricia Lardinois.

Documenten voor de heemkundekring
Regelmatig krijgen wij de vraag of de heemkundekring belangstelling heeft voor (oude)
documenten, vaak uit de nalatenschap van overleden leden. Wij zijn hier heel blij mee,
omdat zulke documenten soms heel uniek blijken te zijn, soms een aanvulling zijn op
bestaande informatie, maar in ieder geval heel regelmatig leiden tot artikelen in MGT,
waardoor al onze leden er kennis van kunnen nemen. Graag blijven aanbieden dus.

Voor uw agenda:
29 November: Lezing van Rob de Vrind over „Het Beleg van ‟s-Hertogenbosch‟ en „De
Linie van 1629‟ in De Remise te Drunen. Info in Plekbord-november.

Column
Nobelprijs
We hebben een heel mooie
heemkundekring, we zijn heel actief
en er zit in de vereniging een
heleboel kennis en kunde. Een
mooie zin om als voorzitter je column mee te beginnen,
niet?
De aanleiding tot deze prachtige volzin heeft te maken met
de Nobelprijzen, die in de afgelopen maand bekend
gemaakt zijn. Nou niet meteen denken, dat mij de kolder in
het hoofd is geslagen, omdat ik vind, dat wij ook wel voor
een Nobelprijs in aanmerking zouden mogen komen. Ook
heb ik er geen mening over of de prijzen wel aan de juiste
mensen zijn toegekend, Zo ver reikt mijn kennis bij lange
na niet. Maar die ene, de winnaar van de Nobelprijs voor
Literatuur, Bob Dylan, ja, die ken ik natuurlijk al vanaf mijn
jeugdjaren. Niet persoonlijk, maar op de middelbare school
kon je niet om Bob Dylan heen. Je werd geacht om dan wel
voor de Beatles dan wel voor de Rolling Stones te zijn. Je
mocht gerust vinden, dat Bob Dylan niet de beste zanger
van de planeet was, want daarin had je dan helemaal
gelijk, maar zijn teksten, zijn protestliederen, ja, dat was
echt helemaal jaren zestig. Als je daar niets van vond, dan
was je in feite een heiden. Als je zei er niet van onder de
indruk te zijn, dan was dat een verkapte vorm van
godslastering.
Ook ik had wel iets met deze Bob Dylan. Niet dat ik ooit
een type ben geweest, dat de barricaden op stormde of die
mee heeft gelopen in protestmarsen, die in die jaren erg in
waren. Maar zijn teksten, die kon ik doorgaans wel
waarderen. En nou zijn we 50 jaar verder en heeft Bob
Dylan de Nobelprijs toegekend gekregen en ben ik
voorzitter van de heemkundekring. Mooie posities voor
beiden, zou ik zeggen.
Je hoort en leest nou weer regelmatig zijn wellicht
bekendste lied „The times they are a changing‟ ofwel
“Tijden zijn aan verandering onderhevig”.
Is dat niet precies de bestaansgrond van een
heemkundevereniging? Alleen omdat alles voortdurend
verandert, bestaat de behoefte om te weten hoe het
vroeger geweest is. Niet om op grond daarvan de ene tijd
te duiden als beter of slechter dan de andere tijd, maar om
te ervaren, hoe de loop van de tijd iets veranderd heeft.
In „The times they are a changing‟ bezingt Bob Dylan onder
meer, dat we de jeugd vrij baan moeten geven. Iedere
generatie heeft het recht om de eigen tijd vorm te geven.
Daarmee hoeven oudere generaties het niet allemaal eens
te zijn, maar ook wij hebben „onze tijd‟ gehad, ook wij
hebben „onze tijd‟ gekleurd naar onze ideeën en
opvattingen en ja, onze ouders hadden daarmee toen ook
wel eens moeite. Dat mag en ook dat hoort bij de tijd. Maar
Bob Dylan zingt ook „……en heb geen kritiek op dingen,
die je niet begrijpt……..‟. Daar ben ik het van harte mee
eens. Natuurlijk mogen we kritiek hebben, maar niet enkel
en alleen omdat iets anders wordt, dan wij gewend zijn.

5de HOHS-dag ( Heemkunde, Ontdek het
Samen ) zeer succesvol verlopen
de

Het was alweer de 5 editie van de HOHS-dag die op
zondag 2 oktober jl. werd gehouden en het ziet er naar uit
dat het ieder jaar in zowel uitvoering als deelnemersaantal
steeds weer beter wordt. Maar zoiets is natuurlijk nooit
mogelijk zonder een gedegen groep vrijwilligers, die zich
jaarlijks met hart en ziel inzetten om deze HOHS-dagen tot
een succes te maken, mijn complimenten hiervoor! Het
was een gezellige drukte want dit jaar waren er maar liefst
49 deelnemers, de (groot)ouders niet meegerekend, meer
dan vorig jaar dus. Onze nieuwe multifunctionele ruimte
deed mooi dienst voor de ontvangst, inschrijvingen,
catering en toiletvoorziening. De parkeerplaats ernaast was
omgetoverd tot speelterrein waar jong en oud fijn konden
spelen, totdat onze voorzitter officieel het startsein gaf.
Dit jaar hadden we een heleboel nieuwe activiteiten op het
programma staan. Buiten hadden we het magneetvissen,
waarbij met behulp van een sterke magneet aan een touw,
ijzeren hoefijzers boven water werden gevist. Aan de
overkant werden met schepnetjes diverse waterbeestjes
gevangen om te bestuderen wat er zoal onder water leeft.
Scouting Garcia Moreno, die het onderdeel knopen en
sjorringen verzorgden, hadden tevens de steigerconstructies aan de zwemvijver gebouwd, zodat we veilig deze
wateractiviteiten konden uitvoeren. Bij het leer bewerken
werden praktische geldbuideltjes gemaakt, wel zo
makkelijk, want al die gevonden muntjes en bierdopjes
moesten toch ergens blijven?
En wie zei dat aardappels enkel om te eten waren? Met
een paar aardappelschilmesjes en taartvormpjes werden
deze tot stempels gevormd waarmee prachtige afdrukken
werden gemaakt.
In de garage werden pijpenkoppen gesorteerd en aan de
hand van hun hielmerkjes gedateerd met behulp van een
register van Goudse pijpenmakers. Er konden oude
tafelspelletjes worden gespeeld, die heel eenvoudig en
toch hartstikke leuk waren. Daarnaast kon het Brabants
dialect worden bijgespijkerd, want “Van wie zedde gij d‟r
éne?” Ook leuk was het “foto onderdeel” waarbij je gezellig
met het hele gezin verkleed in ouderwetse kledij ingelijst op
de foto kon staan. En helemaal afgezonderd was een
speciale opnamestudio, ingericht voor het “hoorspel
onderdeel”. Hier lazen de (groot)ouders een spannend
verhaal voor, waarbij de (klein)kinderen voor de “special
effects” zorgden met diverse accessoires. Dit alles werd
opgenomen om het daarna terug te kunnen luisteren.
De media toonde veel interesse in onze HOHS-dag want
naast Brabants Dagblad, Hallo Heusden en Heusden in
beeld, was er dit keer ook HTR, die diverse interviews
afnam met vrijwilligers en deelnemers. HTR was lovend
over onze HOHS-dag en meldde dat ze er een montage
van hadden gemaakt die onlangs op HTR TV werd

uitgezonden. Deze hele leuke uitzending is te bekijken op
website: www.htrmedia.nl bij TV gemist, zeker kijken dus!
Ook een primeur was dat we voor het eerst in 5 jaar helaas
overvallen werden door regenbuien waardoor we besloten
om iets eerder te stoppen met de activiteiten. Daarom
kwamen we allemaal in de garage bijeen waar we deze
gezellige dag afsloten met de bekendmaking van het
“letterspel”. Deze keer was familie Buijs de snelste met het
juiste antwoord, hartelijk gefeliciteerd familie Buijs, ook
jullie krijgen binnenkort een VIP rondleiding op
Mariënkroon! Naast alles, dat onze ijverige deelnemers
hadden gevonden, gehengeld, geknutseld, geschilderd en
geleerd, kregen ze natuurlijk ook terecht het befaamde
“Basisdiploma Heemkunde” mee naar huis. Dit diploma
wordt ieder jaar in een andere kleur gedrukt dus ik zou
zeggen, verzamel ze allemaal!
Ik wil iedereen die heeft meegeholpen graag hartelijk
bedanken voor hun inzet en tot volgend jaar op zondag 1
oktober 2017!
Namens de Educatie Commissie,
Martijn van de Wiel

Abt Gerardus Hopstaken †
Na afloop van de uitvaart van
Abt Gerardus Hopstaken op
dinsdag 2 februari jl. werd
aan alle aanwezigen
gevraagd om op een speciaal
hiervoor uitgereikte kaart
persoonlijke herinneringen
aan het leven van de Abt op
te schrijven. Door journalist
Hans van den Eeden is een
gedachtenisboek
samengesteld waarbij hij
gebruik heeft gemaakt van de
ingezonden teksten,
interviews heeft afgenomen
en geput heeft uit informatie
over bijzondere gebeurtenissen uit het leven van de abt.
Het boek kost €15,- en is verkrijgbaar bij het secretariaat.
.

Met Gansen Trou 1951-2015 op USB-stick
De USB-stick met de jaargangen 1951-2015 en met een
bijgewerkt Repertorium zou begin oktober klaar zijn, maar
helaas ging de leverancier failliet. Er is nu een nieuwe
leverancier gevonden en die heeft beloofd om in de eerste
week van november uit te leveren. De stick is te bestellen
en/of verkrijgbaar bij het secretariaat en kost €10,00.

Dorpswandeling Drunen
Op zondag 20 november organiseert de
heemkundekring een historische dorpswandeling in
het centrum van Drunen onder leiding van Jan van der
Linden en Bart Beaard. Op een aantal plaatsen zullen
zij vertellen wat daar in de afgelopen honderd jaren
veranderd is.

De Papensteeg, Drunen, de huidige Torenstraat

Om de uitleg te vergemakkelijken is een prachtig
fotoboekje samengesteld met een 100-tal foto‟s. De
organisatoren gaan er vanuit, dat alle deelnemers dit
boekje voor de prijs van €5,- zullen kopen.
Het vertrek is om 10.00 uur op het Raadhuisplein en de
wandeling duurt ca. 2 uur. U moet zich voor de
rondwandeling wel aanmelden, omdat aan deze wandeling
een maximum van 25 deelnemers is gesteld. Bij voldoende
deelname wordt de rondwandeling nogmaals aangeboden
op zondag 27 november. Buiten de aanschaf van het
voornoemde boekje is de deelname gratis.
Aanmelden telefonisch 0416-320995 of per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl.

Monumentmoment
Ons heem kent vele monumenten, gerestaureerd en in
mooie staat. Denkt u maar aan Heusden-vesting, maar
ook in de andere plaatsen zijn volop monumentale
objecten te vinden. Het is dan ook de moeite waard om
even stil te staan bij een monument, dat om de een of
andere reden wat aandacht verdient. Een maandelijks
bijdrage van Nico Dircksens.
Iedereen kent natuurlijk wel het gebouw van de zaadhandel
Mommersteeg aan de Wolput te Vlijmen.
Een bedrijfsgebouw met kantoor en woonhuis gebouwd
naar ontwerp van architect J. Luyben in traditionalistische
stijl. Het oudste gedeelte is in de jaren twintig gebouwd.

Zaadhandel Mommersteeg aan de Wolput te Vlijmen

Een grote uitbreiding vond plaats in 1936. Achter dit
gebouw is thans een nieuwe wijk, het Geerpark, volop in
ontwikkeling, maar vroeger stonden daar grote hallen en
lagen er proefvelden.
Het gebouw bestaat uit diverse bouwdelen met
lessenaardaken en van diverse hoogten.
Als monument is het een uitdrukking van een
sociaaleconomische en typologische ontwikkeling uit het
begin van de vorige eeuw. Een voorbeeld van een stukje
industrieel erfgoed, ontworpen door een architect die, zeker
in het Vlijmense, een belangrijke rol heeft gespeeld. Toen
ik er afgelopen week voorbij fietste riep dit gebouw voor mij
een bijzondere herinnering op. Als voormalig medewerker
van gemeente Heusden heb ik in het jaar 2000 een jaar
lang in dit gebouw mijn werkplek gehad. Wat weinig
mensen immers nog weten, is dat dit gebouw gedurende
de verbouwing van het gemeentehuis in Vlijmen dienst
heeft gedaan als tijdelijk onderkomen voor een gedeelte
van de gemeentelijke administratie. Het was dus eigenlijk
een stukje gemeentehuis. Een rommelige maar niet
ongezellige tijd.
Kortom, een bijzonder gebouw, dat in de nieuwe
bouwontwikkelingen op een goede wijze wordt
geïntegreerd en dat een verrassende façade biedt voor de
achterliggende nieuwbouw. Daarnaast is met deze
karakteristieke en mooie gevel ook een stukje historisch
straatbeeld van de Wolput behouden gebleven.

Uit de as herrezen
Dit is de titel van het nieuwe boek dat Gien van Wijk
geschreven heeft en dat medio november uitkomt. Het
boek gaat over boerderijen die in de oorlog verwoest zijn
en na de oorlog, meestal met overheidssubsidie, weer zijn
opgebouwd. In het werkgebied van onze heemkundekring,
de huidige gemeente Heusden en de kernen Bokhoven en
Engelen, zijn dat een 80-tal boerderijen.
Wanneer de boerderij door het wederopbouwfonds
herbouwd was,
prijkte er ook een
herdenkingstegel
aan de gevel met
het jaartal van de
herbouw.
In het 250 pagina‟s
tellende boek staan
heel veel foto‟s,
aangevuld met veel
informatie en met
veel interviews.
Het boek kost €22,50 per stuk en is verkrijgbaar bij het
secretariaat, via de webwinkel en bij de boekwinkels
Sikkers in Drunen en Bruna in Vlijmen.

In Memoriam Gerrit Dusomos
Op zondag 9 oktober jl. overleed plotseling op 79-jarige
leeftijd Gerrit Dusomos in Nieuwkuijk, lid van onze
vereniging. Gerrit en zijn echtgenote Dora waren vele jaren
bij heel veel gelegenheden aanwezig met hun huifkar,
voortgetrokken door twee Belgische paarden.
Zijn afscheidsrit op vrijdag 14 oktober was indrukwekkend.
De kar, met daarop de kist met de overledene en bedekt
met een paardenhaam en veel bloemen, vertrok vanaf zijn
woonhuis. Een lange stoet met familieleden, buurtgenoten
en kennissen liep erachter naar de Nieuwkuijkse kerk. Na
een dienst in de kerk, geleid door pastoor Lebrun, is Gerrit
begraven op de begraafplaats achter de kerk.

Gerrit Dusomos, zijn laatste rit.

Veel foto’s op het digitale Plekbord
Op ons digitale Plekbord is een mooie verzameling foto‟s te
bekijken van de excursie naar het gemaal in Gewande, de
HOHS dag en de Open Dag ter presentatie van ons nieuw
clubgebouw. Krijgt u geen digitaal plekbord, ga dan naar
www.hkkonsenoort.nl.

5de HOHS-dag ( Heemkunde, Ontdek het Samen ) 2 oktober, de foto’s

Foto’s:
Rini Wouters

Ook onze jeugd heeft
Heemkunde toekomst!

5de HOHS-dag ( Heemkunde, Ontdek het Samen ) 2 oktober, de foto’s

Foto’s: Rini Wouters

Excursie gemaal Caners, Gewande, zaterdag 8 oktober

Meer dan 50 deelnemers tijdens
de middagexcursie, op zaterdag 8
oktober, naar gemaal Caners in
Gewande.
Rondleiders: Jos Peters & Ad Hartjes.
Foto's: Ad Hartjes

Opening nieuw clubgebouw HKK Onsenoort, zondag 9 oktober

Foto’s:
Martijn van de Wiel & André Janssen

