Plekbord
informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort

Beste lezers

Colofon
Jaargang: 37
Maart 2016
Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl
Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl
Bank:
NL19RABO0136504418
t.n.v. Heemkundekring
Onsenoort Nieuwkuijk
Opening Heemkamer
Zaterdag 2 april
Van 9 uur tot 12 uur

Volgens de kalender is het weer lente en hopelijk ook lente weer. De dagen worden langer
en zaterdag 26 maart moeten we de klok een uurtje vooruit zetten. We krijgen vanzelf zin
om een mooie wandeling te maken of een leuk fietstochtje te plannen. Het werk in de tuin
komt op gang en wie weet begint er iemand aan de jaarlijkse grote schoonmaak.
Natuurlijk kunt u ook naar onze tentoonstelling en diverse lezingen over de
Langstraatspoorlijn. In Den Bosch en Heusden zijn de komende weken nog volop
activiteiten rond Jheronimus Bosch. Verder hebben we nog wat boekennieuws en kunt u
zich ook al inschrijven voor de lezing „Leven en Overleven in de Biesbosch‟.
Veel leesplezier toegewenst

Tentoonstelling ‘Langstraatspoorlijn’
De tentoonstelling laat op overzichtspanelen
veel unieke historische en eigentijdse foto's
zien, die tonen, hoe imposant deze spoorlijn is
geweest en hoe de lijn nu wordt gebruikt. Ook
worden enkele maquettes getoond van de fraaie
stations en bruggen, die deel hebben
uitgemaakt van de lijn. Op videoschermen is
nog meer beeldmateriaal te zien van de
vroegere spoorlijn en de huidige functie van de
lijn voor fietsers en wandelaars.
De tentoonstelling is te bezoeken vanaf 29
maart t/m 29 april in de bibliotheek van Drunen, Rooseveltstraat 32, en is geopend
gedurende de openingsuren van de bibliotheek (ma t/m di 12.00-18.00 uur, vr 12.00-20.00
uur en za 10.00 tot 13.00 uur). De toegang is gratis.

Redactie:
Toon Groot
Tel: 0416-375835

Lezing ‘Langstraatspoorlijn’

Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout

Door Anton van Tuijl, secretaris van Federatie Behoud Langstraatspoorbruggen, zal op 5
april in de Bibliotheek van Drunen, Rooseveltstraat 32, over dit onderwerp een lezing
gehouden worden. Deze lezing begint om 19.30 uur en de entree is €3,- inclusief kop
koffie/thee.

Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl

Voor het bijwonen van deze lezing moet vooraf een plaats gereserveerd worden via
www.bibliotheekheusden.nl of via het secretariaat van onze vereniging 0416-320995.

Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór:
15 april 2016

In dit nummer o.a.:
Column: Adrie Verboord
Wie Wat Waar
Boek: Gouden Tijden
Boek: Brabanders in de
Eerste wereld Oorlog

Column
Verzamelen
Onlangs ben ik op bezoek geweest
bij een échte verzamelaar. Een
openbaring was dat, omdat ik zelf
nooit de behoefte heb gevoeld om
iets te verzamelen. Vroeger bij mij
thuis werden ook wel
verzamelingen aangelegd. Dat was in de tijd, dat iedere
sinaasappel nog netjes in een heel dun papiertje verpakt
was. Leerde je op school, dat Valencia de sinaasappelstad
was en vond je het bewijs daarvoor op zo‟n sinaasappel
plaatje. Hoe mijn zussen aan al die verschillende merken
kwamen, dat weet ik dan weer niet meer, maar zeker niet
van de hoeveelheden sinaasappelen, die bij ons op tafel
kwamen.
Sigarenbandjes waren ook heel leuk. Prachtige
verzamelingen heb ik daarvan gezien, in speciaal daarvoor
ontworpen albums. Inderdaad, leuk voor mij om eens naar
te kijken, maar nooit een stimulans om zelf ook een
collectie aan te gaan leggen.
En dan kom je terecht bij een echte verzamelaar thuis. Na
een kopje koffie en een half uurtje over van alles en nog
wat, komt dan de uitnodiging: „kom, we gaan even boven
kijken‟. Om vervolgens uren te worden onderhouden over
de meest uiteenlopende voorwerpen. Natuurlijk bidprentjes,
met bijzondere aandacht voor de bidprentjes van
familieleden, die ergens in de diverse stambomen
voorkomen. Dan vraag ik: „hoe kom je er eigenlijk toe om
bidprentjes te gaan sparen?‟. Antwoord: „Ik trof er een van
een familielid een paar generaties terug en die wilde ik
graag hebben. Maar ze waren per 100 verpakt en zo is het
begonnen‟. Ook devotie prentjes, te kust en te keur.
Medailles, munten, rozenkransen, kruisjes, ansichtkaarten
en oude foto‟s, en verzamelaar weet alles te benoemen en
alles feilloos te vinden. Gekregen, gevonden, gekocht op
beurzen, het hele verhaal zit bij de verzamelaar in zijn
hoofd. Daarbij ook regelmatig wijzend op de
hoeveelheden, die nog uitgezocht moeten worden.
Niet alles dat in de verzameling zit, kan meteen
geclassificeerd worden als „afkomstig uit en belangrijk voor
ons heemgebied‟. Maar daar gaat het verzamelaar ook
helemaal niet om. De verzamelaar heeft ooit een impuls
gekregen om te gaan verzamelen en heeft daarin
vervolgens ziel en zaligheid gelegd. Verzamelaar is
nieuwsgierig naar de herkomst van dingen en vervolgens
naar de talloze vormen, waarin een voorwerp
gepresenteerd wordt.
Dit bezoek was aan één verzamelaar, die ik persoonlijk al
lang en goed ken. Gelukkig is hij echter maar een van vele
verzamelaars, die onze HKK Onsenoort tot haar leden mag
rekenen. Van een aantal van hen weten we, dat ze
verzamelaar zijn. Maar het kan bijna niet anders, dan dat
we het van velen ook niet weten. In ieder geval heeft het
mij aan het denken gezet, hoe we hier als verzamelaar en
heemkundekring een win – win situatie voor elkaar van
zouden kunnen maken. Misschien een nieuwe rubriek in
MGT of Plekbord? Misschien een keer een expositie van
verzamelingen van onze leden? Misschien iets voor een
jubileumjaar? Laat de verzamelaars vooral doorgaan met
verzamelen en laat mij nog maar een tijdje blijven
nadenken. En wie weet word ook ik ooit nog wel een
verzamelaar. Of niet.

Meeneemtafel
Bij de onlangs gehouden Vrijwilligersmiddag en
Ledenvergadering is de “meeneemtafel” geïntroduceerd;
een tafel vol met restanten van boeken, themanummers,

exemplaren van Met Gansen Trou, etc. Deze konden door
de aanwezige leden gratis konden worden meegenomen.
Hiervan is goed gebruik gemaakt, want op het einde van de
e
bijeenkomst was alles weg. Wanneer nu op de 1 zaterdag
van de maand de heemkamer geopend is, hebben we daar
voortaan ook een meeneemtafel

Leven en Overleven in de Biesbosch
Voor uw agenda:
Op vrijdagavond 27 mei zal Geke van de Merwe een
verhaal houden over haar prachtige boek „Leven en
Overleven in de Biesbosch‟. Een boek vol met interviews
over prachtmensen uit dit mooie natuurgebied. De lezing
wordt gehouden in het Oude Tramstation te Elshout. Meer
informatie en wijze van inschrijven komt in het volgende
Plekbord.

Archeologische vondsten in Vlijmen
Onlangs werden we benaderd over archeologische
vondsten door het archeologisch bureau VUhbs, die nu
bezig zijn met archeologische opgravingen in het
plangebied De Grassen in Vlijmen, het voormalige terrein
van Innoseeds. De vondsten zijn van een kleine
nederzetting uit de vroege of middenijzertijd, 800-500 jaar
voor Christus. De resultaten van het onderzoek zullen in
een rapport verwerkt worden en we zullen projectleider
Johan van Kampen ter zijner tijd benaderen om een lezing
voor onze vereniging te houden.
Voor onze vereniging zal Anton van der Lee de contacten
onderhouden met het archeologisch bureau. In 2009 heeft
onze vereniging al meegewerkt aan het archeologisch
vooronderzoek over dit gebied.

Momenteel zijn zij bezig met de
uitwerking van het thema en het
maken van de schetsen. Onze
vereniging is daar nauw bij
betrokken door het aanleveren
van allerlei informatie, wij
hebben inmiddels een
werkgroep ontvangen en ter
plaatse uitgelegd wat er toen
gebeurd is en ons lid Ad Hartjes
zal voor onze vereniging van
het geheel een beeldreportage
maken. In het volgende
Plekbord zullen wij meer informatie geven over hun
plannen. Meer informatie over alle optochten vanaf 1958:
www.brabantsfaam.nl

Het Jheronimus Boschjaar
‘De stad van Bosch’
‟s-Hertogenbosch anno 1500: stap in de stad van
Jheronimus Bosch! In het Groot Tuighuis is vanaf 12
februari 2016 een tentoonstelling te zien die bezoekers de
stad laat zien en beleven waarin Bosch leefde en werkte.
Beleef aan de hand van 3D-computeranimaties de
gebouwen en straten van toen. Zie hoe personages uit de
schilderijen van Bosch tot leven komen. Ontmoet de
pelgrim in de Oude Sint-Jacobskerk, de lakenhandelaar op
de Markt en de huisvrouw bij haar gedekte tafel in het
middeleeuwse huis.
Archeologische vondsten en bouwelementen uit de tijd van
Jheronimus Bosch, ontdekt bij onderzoek in ‟sHertogenbosch (hier te zien en aan te raken!), zijn integraal
onderdeel van de tentoonstelling. Ze zijn de bouwstenen
waarop de reconstructie van „de stad van Bosch‟ is
gebaseerd. Ook documenten uit de tijd van Bosch worden
getoond.
Deze tentoonstelling van de Afdeling Erfgoed ‟sHertogenbosch is gerealiseerd in samenwerking met het
Jheronimus Bosch Art Center.
Praktische informatie
Locatie: Bethaniestraat 4, 5211 LJ 's-Hertogenbosch
Periode:13 februari 2016 tot en met 8 januari 2017
Openingstijden 2016: dagelijks van 10.00 – 1800 uur
toegang gratis

Gouden jaren
Gouden jaren vertelt
het verhaal van de
ongekende naoorlogse
groei die ons leven op
alle fronten veranderd
heeft. De wekelijkse teil
werd een dagelijkse
douche, het papieren
loonzakje een digitale
bankrekening en de
boterham met
tevredenheid een
broodje gezond.
Vertrouwde beroepen
verdwenen, nieuwe
deden hun intrede. Wie
had er in de jaren vijftig
al gehoord van
mondhygiëniste of
activiteitenbegeleider?
Gouden jaren staat vol herkenbare anekdotes, scherpe
observaties en schitterende foto‟s. Het laat zien hoe
compleet anders ons leven er een halve eeuw geleden
uitzag en dat we rijker zijn geworden dan we ooit voor
mogelijk hadden gehouden.

Brabantse Dag in Heeze
Deze cultuurhistorische optocht wordt dit jaar gehouden op
zondag 28 augustus en het hoofdthema van dit jaar is: Wat
een dag! 16 Groepen doen mee en „Bloed, Zweet en
Tranen‟ is één van die groepen: een groep met 250 leden
die pas 11 jaar bestaat. De groep heeft nu wel een
bijzonder thema gekozen: De Ramp van Nieuwkuijk 1880.

Dagexcursie
Voor uw agenda:
De dagexcursie is dit jaar op zaterdag 11 juni en gaat naar
de prachtige Belgische stad Lier.
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven komt in
Plekbord-april

Rabobank Clubkas Campagne

Brabant en de Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal.
Dat betekent echter niet dat er niets gebeurde.
Integendeel, en alles wat in ons land plaatsvond, vond nog
heftiger plaats in de grensprovincies. De Brabanders
beleefden de oorlog intens. Het ging om de opvang van
honderdduizenden vluchtelingen, smokkel, spionage,
inkwartiering van
militairen, vordering van
paarden en auto's, de
invloed van het militaire
gezag en de dagelijkse
zorg over schaarste en
distributie.
Henk van der Linden
maakte een bundel met 19
publicaties, grote en kleine
stukken Brabantse
oorlogsgeschiedenis.
Samen tonen ze hoe de
oorlog op het Brabantse
land werd ervaren. Hoe
dat grote internationale
conflict, ondanks onze
neutraliteit, toch verweven raakte in het dagelijkse leven
van de gewone Brabander.
Een van de grotere stukken (pag. 359 t/m 428) is:
“Heemkundekring Onsenoort: Heusden en de Eerste
Wereldoorlog” geschreven door onze leden Peter de
Jongh, Bert Meijs, Henk de Wit en Kees van den Oord
(red.). Het prachtige boek is verkrijgbaar bij de boekhandel
en kost €24,95.

Rabobank ‟s-Hertogenbosch
en Omstreken introduceert
de „Rabobank Clubkas
Campagne‟: een nieuwe en
bijzondere vorm van
financiële ondersteuning
voor het lokale
verenigingsleven. Klanten
van deze bank krijgen
inspraak op de verdeling
van een gedeelte van de
winst van de bank en
kunnen een stem uitbrengen op de vereniging(en) die zij
een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard
want in 2016 is door deze bank €100.000,- beschikbaar
gesteld.
Onze vereniging voldoet aan de criteria en mag meedoen,
waarvoor een bestedingsdoel moet worden opgegeven. Wij
hebben inmiddels een opgave gedaan met een project
“Jeugdeducatie”. Onze leden, die bij deze bank zijn
aangesloten, krijgen hierover binnenkort een brief
thuisgestuurd.

Wie Wat Waar
Opnieuw kregen we reacties op de foto van
wederopbouwboerderij alwaar we geen locatie van kenden.
Gerard Pelders had dezelfde foto in zijn archief en melde
ons dat hij op de Kasteeldreef in Drunen moest staan.
Henk de Gouw kwam met de volgende verklaring,
waarvoor uiteraard onze dank.
“Beste redactie, de nieuwe foto betreft niet een boerderij
aan de Bosscheweg in Drunen maar een woonboerderij
aan de Kasteeldreef in Drunen, en wel huisnr. 42. De
boerderij is gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw en
bewoond door de familie Jaantje van den Bosch met vrouw
en 2 kinderen. Geheel links op de foto is nog zichtbaar de
schuur van het naastgelegen pand van Bart Mimpen.
Betreffend pand alsook het woonhuis met schuur van
Mimpen zijn gesloopt een 5-tal jaren geleden en er staan
nu op het perceel van Mimpen 2 nieuw vrijstaande
woningen en op het perceel van de foto een nieuwe 2
onder 1 kap woning, bewoond naar ik meen door de familie
Musch.”

Kamermuziekconcert ‘Honsoirde’
Op vrijdagavond 8 april a.s. om 19.30uur speelt onder
auspiciën van de Stichting Honsoirde in de kapel van Abdij
Mariënkroon in Nieuwkuijk het Frans Hals strijkkwartet. Dit
kwartet bestaat uit 4 jonge veelbelovende musici, die al
vele prijzen hebben behaald op verschillende concoursen
en festivals.
Elise Besemer, de primarus van dit kwartet was dit jaar
concertmeester van het Nationaal Jeugdorkest en won de
e
2 prijs op het prestigieuze Oscar Backconcours. Tevens
was zij te zien en te horen bij Podium Witteman. Dit laat
overigens de kwaliteiten van de overige spelers onverlet.
Zij brengen strijkkwartetten ten gehore van Beethoven,
Henriette Bosman en Shostakovitch
Toegangsprijs: 10 euro, inclusief pauzedrankje
Informatie: iedere dinsdag van 9 tot 12 uur tel.
073-5115040 of per e-mail info@honsoirde.nl

