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Beste lezers 
  
De afgelopen maand hebben weer mooie activiteiten opgeleverd. Denk daarbij aan de 
wandeling door het Vlijmens Ven o.l.v. Ad Hartjes met ruim 50 deelnemers. De 
boekpresentatie in Heesbeen was onze heemkundekring waardig. Het boek ‘Uit de as 
herrezen’ ligt nu op vele plaatsen te koop. Als U dit leest heeft ook de nieuwe historische 
wandeling door Drunen plaatsgevonden. Rest ons nog de lezing ‘Het beleg van ’s-
Hertogenbosch’ die op 29 november op het programma staat. Daarna gaan we naar het 
nieuwe jaar kijken met de vrijwilligersmiddag en de jaarvergadering in het vizier. 
 

Veel leesplezier 
 
 
 

Contributie 2017 
 
De contributie voor 2017 bedraagt €21,- voor incassoleden. Dit bedrag zal medio januari 
worden geïnd. De contributie voor niet-incassoleden bedraagt €23,-. Deze leden krijgen in 
het volgende Plekbord een brief met het betalingsverzoek en het banknummer van onze 
vereniging.  
 

 

Vrijwilligersmiddag 
 

De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal  gehouden worden op zaterdag 28 januari in het 
Patronaat te Nieuwkuijk. Alle vrijwilligers krijgen daarvoor nog een uitnodiging. 
 

 

Ledenvergadering 2017 
De Ledenvergadering 2017 zal gehouden worden op maandag 13 februari in de 
Conferentiezaal van Abdij Mariënkroon. In het Plekbord van december staat hierover meer 
informatie. 
 
jaarverslag 

Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2016 en de notulen van de Jaarvergadering 2016 
op de website www.hkkonsenoort.nl 
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Column 
 
De knecht van Sinterklaas 

 
Bij het lezen van dit Plekbord is Sinterklaas al lang 
gearriveerd in onze omgeving. En niet alleen Sinterklaas, 
ook zijn onmisbare en onlosmakelijk met Sinterklaas 
verbonden knecht. In ons heemgebied is dat vooralsnog de 
vertrouwde Zwarte Piet. Voor hoe lang nog, dat weet ik ook 
niet, maar vroeg of laat zullen bij ons ook de 
roetveegpieten en de regenboogpieten wel hun intrede 
doen. Persoonlijk vind ik, dat Zwarte Piet gewoon moet 
kunnen blijven, zoals hij altijd geweest is. Een vrolijke, blije,  
acrobatische, slimme dan wel domme en dienstbare, 
trouwe helper van Sinterklaas. Tegelijkertijd betoog ik via 
deze column regelmatig, dat iedere generatie er recht op 
moet hebben, hun eigen tijd in te kleuren, net als wij ooit. 
Die kleur hoeft dan ook niet vanzelfsprekend de vertrouwde 
kleur van vroeger te zijn.  
Nog een persoonlijke mening is, dat Zwarte Piet niet met 
vermeend racisme in verband gebracht moet worden. 
Tegelijkertijd besef ik ook, dat ik, als geboren en getogen 
blanke Vlijmenaar, nooit de pijn zal kunnen voelen, die 
afstammelingen van Afrikaanse slaven wellicht wel kunnen 
voelen. Kortom, een afgewogen mening, die iets verder 
gaat dan mordicus vóór of mordicus tégen de huidige 
Zwarte Piet, is nauwelijks te maken. 
 
Maar ik heb een alternatief, waarbij ik de zwarte piet wel 
degelijk het land uit wil jagen. Hoewel, dan hebben ze er in 
de buurlanden weer last van, dus, gewoon helemaal 
opheffen die zwarte piet! Welke zwarte piet ik daarmee 
bedoel?  
Dat is de zwarte piet, die mensen elkaar op alle niveaus, in 
alle functies, onder alle omstandigheden proberen toe te 
spelen. De zwarte piet, die alleen maar zinnen weet voort 
te brengen als ‘dat is niet mijn schuld, maar die van…’ of 
‘dan moet je niet bij mij zijn, ik heb gedaan wat ik kon’ of ‘ik 
kan zeggen wat ik wil, hij /zij luistert toch niet’ en ‘ik heb 
hem / haar er toch voor gewaarschuwd’. 
 
Deze zwarte piet is een heel wat minder fraai heerschap. 
Hij verdient het ook niet, dat zijn naam met hoofdletters 
wordt geschreven. Het is de zwarte piet, die wij elkaar 
proberen toe te schuiven, wanneer we niet flink genoeg zijn 
om te zeggen ‘dat was mijn schuld’ of ‘ik had beter moeten 
nadenken’ of ‘had ik nou maar naar jou geluisterd’. Het 
klinkt onschuldig, het ‘zwarte pieten spel’, maar dat is het 
niet. Deze zwarte piet lijkt in niets op de echte Zwarte Piet 
uit het begin van dit stukje. Deze zwarte piet verbindt niet, 
maar verdeelt, hij lost problemen niet op, maar verdiept ze, 
hij plaatst mensen in groepen van ‘de goeden’ en ‘de 
slechten’ om dat de volgende dag weer even zo vrolijk 
precies om te draaien. 
 
Zoals gezegd, deze zwarte piet komt overal voor en laat 
zich niet beperken tot één maand bij ons en 11 maanden in 
Spanje of waar dan ook. Hij is onder ons 12 maanden per 
jaar. Weet je wat we doen? We gooien hem eruit, allemaal, 
op 6 december 2016. Afgesproken? 
 
Adrie 
 

 

Boekpresentatie "Uit de as herrezen"  
 
Op 15 november jl. is in een overvol Dorpshuis in 
Heesbeen het eerste exemplaar van het boek met de titel 
"Uit de as herrezen" uitgereikt aan ir. Gerrit Braks, oud-
minister van Landbouw en Visserij. Het omvangrijke boek 
beschrijft de verwoesting van boerderijen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in de Oostelijke Langstraat en de  

 
ir. Gerrit Braks, oud-minister van Landbouw en Visserij. ( L ) 
met de auteur van het boek Gini van Wijk. Foto: Rini Wouters 

 

wederopbouw ervan. Na de ontvangst van de genodigden 
en de opening van deze bijzondere boekpresentatie door 
voorzitter Adrie Verboord was het woord aan dr. Sophie 
Elpers, onderzoekster bij het Meertens Instituut in 
Amsterdam. Elpers is gepromoveerd op het academisch 
proefschrift "Erfenis van het verlies" en dat gaat over de 
strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog. De spreekster gaf ons daarbij een 
interessante en duidelijke kijk op organisatie, financiering 
en modernisering van de  wederopbouw van deze 
boerderijen. Vervolgens vertelde Bart Beaard over de 
streekeigen architectuur, waaronder de boerderijen zijn 
opgebouwd, alsook over de herkenbaarheid ervan. 
Na deze twee leerzame presentaties was het woord aan 
Gini van Wijk, de schrijver van het boek. Hij maakte een 
einde aan de nieuwsgierigheid door uit te leggen hoe hij te 
werk is gegaan om dit boek te schrijven. Het is een 
omvangrijk boek geworden van meer dan 250 
kleurenpagina's met veel unieke foto's en verhalen, 
verkregen door meer dan tachtig interviews met (oud) 
bewoners en familieleden die de verwoestingen in de 
Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw na de 
bevrijding hebben meegemaakt. Na een dankwoord van de 
schrijver aan allen die aan het boek hebben meegewerkt 
was er nog een gezellig samenzijn dat deze 
boekpresentatie afsloot.  
Na de boekpresentatie was de schrijver tezamen met 
Sophie Elpers door de HTRtv uitgenodigd voor opnamen in 
het programma "De tafel van Heusden". Dit programma 
wordt voor de eerste maal uitgezonden op zaterdagavond 
26 november op HTRtv en wordt daarna nog meerdere 
malen herhaald.   
Meer foto’s van de 
boekpresentatie 
staan ook in het 
Plekbord-digitaal.  
Het boek kost 
€22,50 en is te koop 
in de boekwinkels 
Sikkers in Drunen, 
Plantage in 
Waalwijk, Bruna in 
Vlijmen, Zin in 
Boeken in Heusden 
en Heijnen in Den 
Bosch. Het boek kan 
ook besteld worden 
via de website 
www.hkkonsenoort.nl 

Van de boekpresen-
tatie maakten Ad 
Hartjes en Rini 
Wouters een mooie 
beeldreportage en deze is te zien op de link: 
https://myalbum.com/album/kxZGmNjpnbZ0 

http://www.hkkonsenoort.nl/
https://myalbum.com/album/kxZGmNjpnbZ0


 
 

‘Natuurbeheerder van het Jaar’  
in Noord-Brabant. 
 
Beheerder en gebiedsmanager van 
Natuurmonumenten Fons Mandigers ontving de titel en 
bijbehorende prijs tijdens een conferentie over biodiversiteit 
in het provinciehuis in Den Bosch. 
Fons, ook lid van onze vereniging, werkt al meer dan 30 
jaar in het natuurbeheer. Hij heeft vooral Noordoost 
Brabant als werkgebied en zet zich in voor 
natuurontwikkelingsprojecten als 'blues in the marshes' in 
de Vughtse Gement en het Vlijmens Ven en 'met 
MeerMaas langs de Maas'. Ook houdt Fons Mandigers zich 
bezig met het behoud van eendenkooien, waarover hij al 
eens een lezing voor ons gehouden heeft. 
 

 
In het Provinciehuis in Den Bosch neemt Fons zijn prijs in 

ontvangst . Foto: provincie huis den Bosch 
 

 

Dorpswandeling Drunen 
 
De bedoeling was om 
op zondag 20 november 
voor de eerste maal 
‘Dorpswandeling 
Drunen’ te houden, 
maar deze wandeling 
was binnen enkele 
dagen volgeboekt. 
Vervolgens werd een 
tweede wandeling 
gepland voor 27 november en die was ook snel volgeboekt. 
Nu is er inmiddels een reservelijst voor bijna nog eens twee 
wandelingen. Voor de wandeling hebben Jan van der 
Linden en Bart Beaard een boek gemaakt met ruim 
honderd prachtige foto’s van oud-Drunen. Nu is het 
fotoboek ook te koop voor €7,50 bij de boekwinkels Sikkers 
in Drunen, Plantage in Waalwijk, Bruna in Vlijmen en Zin in 
Boeken in Heusden. Het boek kan ook besteld worden via 
de mail bestuur@hkkonsenoort.nl. 

Monumentenmoment 
 
Ons heem kent vele monumenten, gerestaureerd en in 
mooie staat. Denkt u maar aan Heusden-vesting, maar 
ook in de andere plaatsen is volop te vinden. Het is dan 
ook de moeite waard om even stil te staan bij een 
monument wat om de een of andere reden wat 
aandacht verdient. Een maandelijks bijdrage van Nico 
Dircksens.  

 
Ze kijkt met een verheerlijkte blik naar de hemel. Onze 
Lieve Vrouw van de vrede. Op de sokkel staan de namen 
van leden van de Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Vlijmen. 
Aan de ene zijde die uit 1920 en aan de andere zijde wordt 
het jaar 1947 vermeld. 
Wat blijkt, hoewel de exacte oprichtingsdatum niet bekend 
is, besluit de Schuts in 1920 haar 600 jarig bestaan te 
vieren en hiervoor 
een beeld van haar 
beschermvrouwe te 
laten vervaardigen. 
De Schuts koopt 
hiervoor een stukje 
grond op het Lieve 
Vrouwenhoekje in 
Vlijmen om er een 
beeld van Onze 
Lieve Vrouw van 
Lourdes te plaatsen. 
Bij gebrek aan 
liquide middelen 
verkoopt zij hiervoor 
een deel van het 
gildezilver.  Het 
beeld wordt onthuld 
door pastoor v d Pas 
en burgemeester v d 
Ven. 
In 1944 wordt het 
beeld door oorlogs-
handelingen vernield. 
De Bossche 
beeldhouwer M. van 
Bokhoven krijgt 
opdracht een nieuw 
beeld te 
vervaardigen. Op  
het feest van Maria 
Hemelvaart in 1947 wordt  het beeld geplaatst op de hoek 
Julianastraat/ Pastoor van Akenstraat. 
Tot op de dag van vandaag roept zij daar de vrede  over de 
mensheid af. 
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Met Gansen Trou op USB-stick 

 

De USB-stick is nu 
verkrijgbaar en deze 
bevat de volledige tekst 
en alle afbeeldingen uit 
de 65 jaargangen 
alsmede het 
bijbehorende 
repertorium. De stick 

bevat ook een zoekprogramma, waardoor ‘op woord’ 
gezocht kan worden. Door de stick te voorzien van twee 
aansluitingen, kan deze gebruikt worden op een desktop, 
een laptop, een tablet maar ook op een smartphone. De 
stick is te bestellen door overmaking van €12,- (incl. 
verzendkosten) op banknummer NL19RABO0136504418 
t.n.v. Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk o.v.v. 
MGT-stick. 
De stick is ook verkrijgbaar bij het secretariaat (Grotestraat 
103 te Drunen) en kost dan €10,-. 
 

 
Verzendklaar maken en verzenden  
van MGT en Plekbord 
 
Elke laatste donderdagmiddag van de maand wordt door 
een groep van zeven vrijwilliger(ster)s Met Gansen Trou, 
Plekbord en regelmatig een flyer verzendklaar gemaakt. Dit 
gebeurt in de kantine van Drukkerij Sikkers te Drunen en 
voor de 750 exemplaren hebben we gemiddeld twee uren 
nodig. 
Links van de tafel: Kees Klijn, Corry van Wijk en Els Klerks. 
Rechts van de tafel: An Pullen, Jan de Haan en Ad de 
Jong. In het midden Jan van der Linden. 
Aansluitend brengt Ad de Jong de pakketten naar de groep 
van veertien bezorger(ster)s en Peter de Jongh brengt zijn 
pakket naar PostNL in Waalwijk. Binnen enkele dagen 
heeft ieder lid de maanduitgave dan weer ontvangen. 
 

 
Zo wordt er elke maand hard gewerkt door onze vrijwilligers 

 
 

Lezing ‘Het beleg van ’s-Hertogenbosch’ 
 
Op dinsdag 29 november is Rob de Vrind uitgenodigd 
om een lezing te houden over dit onderwerp. Rob is 
bioloog en auteur van vele boeken waaronder het boek 
‘Het verhaal van Frederik Hendrik over het 
legendarische beleg van ’s-Hertogenbosch’.  
 

 
Aanvalslinie Frederik Hendrik 1629, waarvan Rob de Vrind een 
reconstructiekaart maakte. De linkerpunt is de Boerenschans 

tussen ’s-Hertogenbosch en Vlijmen 

 

De lezing wordt gehouden in Partycentrum De Remise, 
Grotestraat 267 te Drunen, begint om 19.30 uur en de 
entree is €4,- p.p., incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. 
Aanmelden voor deze lezing is gewenst en dat kan via de 
website www.hkkonsenoort.nl, per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl en telefonisch 0416-320995. 
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Boekpresentatie "Uit de as herrezen" 

 

 
 

Links: Sophie Elpers van het Meertens Instituut bezig met haar 

lezing over haar proefschrift  "Erfenis van het verlies" over de 
organisatie, financiering  en modernisering van de wederopbouw 
van boerderijen in Nederland. 
 

Boven: Adrie Verboord, onze voorzitter, ontvangt 

de Oud Minister van Landbouw en Visserij, de 
heer Gerrit Braks en zijn echtgenote 
 
 
Links: De tafel met de genodigden, vlnr. Adrie 

de Bont, Anton van der Lee, Wim van Engeland 
wethouder van Heusden,  Giny Braks en Gerrit 
Braks 

 



Boekpresentatie "Uit de as herrezen" 

 

  

Links: Officiële uitreiking aan Gerrit Braks van 

het eerste boek "Uit de as Herrezen" door de 
schrijver Gini van Wijk 

 

 
Onder: vlnr. Kees Klijn, mevr. Van Wijk, Anton 
van der Lee en Paul Stamps 

Foto’s:  
Rini wouters & 

Ad Hartjes 

Van de boekpresentatie maakten Ad Hartjes en Rini Wouters een mooie beeldreportage en deze is te zien op de link: 

https://myalbum.com/album/kxZGmNjpnbZ0 
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Wandelexcursie Vlijmens Ven zondag 30 oktober 
 

 

Gids: Ad Hartjes 
 

Foto’s: 

Toon Groot 
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