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Beste lezers, 
 
we hebben het eerste kwartaal van 2016 er al weer op zitten, de tentoonstelling van 
Jheronimus Bosch loopt op een eind, maar er komen nog tal van andere activiteiten over 
hem in Den Bosch, maar zeker ook in de vesting Heusden (zie bijgevoegde flyer). De 
meimaand staat voor de deur, met traditie getrouw de Dodenherdenking en de 
Bevrijdingsdag. Ook is het de maand van de bedevaart naar Den Bosch en natuurlijk ook 
naar Elshout alwaar elke zondag H. Missen worden opgedragen met vele koren, 
schutterijen en muziekgezelschappen. 
We hebben in de maand mei twee lezingen: over „De Langstraatspoorlijn” op 10 mei en 
over  „XXL-Grote gezinnen‟ op 27 mei. Ook staat de jaarlijkse excursie weer voor de deur 
die deze keer naar de Belgische stad  Lier gaat.  
Bert van Opzeeland heeft weer een mooi verhaal over het Vlijmens Ven  en Martijn van de 
Wiel bericht ons over de archeologische vondsten in „De Grassen‟ in Vlijmen. Door André 
Janssen wordt u wegwijsgemaakt over FaceBook en dus blijven we volop in beweging. 
Dus is er weer genoeg te beleven bij onze Heemkundekring.   
 
Veel leesplezier toegewenst.  
 

 

 
Rabobank Clubkas  Campagne 
 
Goed nieuws! Vanwege het succes van de Rabo 
Clubkas Campagne heeft de Rabobank besloten 
de stemperiode met 2 weken te verlengen. 
Onze vereniging heeft ingeschreven met twee 
jeugdprojecten: „het samenstellen van een 
jeugdcanon van Heusden‟ en „het bouwen van een 
jeugdwebsite‟ 
Stemmen door leden van de Rabobank  
’s Hertogenbosch en Omstreken is mogelijk tot 
en met dinsdag 10 mei. 
Grijp die kans en help onze vereniging! 

 
 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Het is alweer bijna 4 mei, de dag 
van de jaarlijkse 
Dodenherdenking. Een goede 
gewoonte, waaraan de behoefte 
nooit zal verdwijnen. Een 
behoefte, die blijft leven bij 
mensen, die de herinneringen aan 
oorlog met zich meedragen maar 
ook voor mensen, die moeten 
blijven hopen zulke herinneringen nooit te zullen opdoen. 
Bij die laatste groep hoor ik zelf ook, gezien mijn 
geboortejaar 1949. 
Het aantal mensen in mijn familie, dat (bijna) actief 
betrokken is geweest bij een oorlog, is erg beperkt. Ik 
herinner me, dat mijn opa gemobiliseerd is geweest ergens 
in de Achterhoek, in verband met de dreiging van de Eerste 
Wereldoorlog. Van actieve gevechtshandelingen is het 
daarbij gelukkig nooit gekomen. Voor zover mij bekend is 
geen enkel familielid actief in het leger geweest tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Daarna is een oom als militair in 
Nederlands-Indië geweest. Zoals we inmiddels wel weten, 
zijn daarover door de betrokken soldaten nooit veel 
woorden gesproken. Dat een van mijn doopnamen 
Henricus is, heeft echter wel rechtstreeks met de missie 
van mijn oom te maken. 
Dat niemand in de familie in het leger is geweest tijdens 
WOII betekent niet, dat er nooit over deze oorlog is 
gesproken. Iets dat me is bijgebleven van wat mijn vader 
daarover vertelde, betreft de confiscatie van met name 
paarden en de manieren om daaraan te ontkomen. Het 
meeste indruk maakte echter de herhaalde opmerking, dat 
je „geen mens kon vertrouwen‟. Tegelijkertijd was  dat voor 
mij ook het meest verbazingwekkende, al is de term 
weerzinwekkend hier misschien wel meer op zijn plaats. 
Altijd op je hoede zijn, altijd denken en doen vanuit 
achterdocht, je beste vriend of buur niet onvoorwaardelijk 
durven vertrouwen, dat moet toch als gif in de lokale 
samenleving gewerkt hebben.  
Zoals in de aanhef al gememoreerd naderen we weer 4 
mei. Mijn eerste ervaring daarmee stamt uit Ammerzoden, 
waar mijn schoonmoeder ieder jaar bij de herdenking 
aanwezig was. Zij probeerde het belang daarvan door te 
geven aan haar kinderen en later ook aan haar 
kleinkinderen. Vanaf half jaren negentig heb ik nog maar 
weinig herdenkingen gemist. Als voorzitter van harmonie 
„De Eendragt‟ van Onsenoort en Nieuwkuijk is toen de 
afspraak gemaakt, dat „onze‟ harmonie jaarlijks aanwezig 
zou zijn bij de herdenking in de Catherinastraat in Vlijmen. 
Deze betrokkenheid wordt nog steeds voortgezet en dat 
stemt me dan weer dankbaar.  
Oorlog is van alle tijden en van overal en iedere oorlog laat 
onmiskenbaar zijn diepe indrukken en onuitwisbare sporen 
na. In ons eigen maandblad worden met grote regelmaat 
artikelen uit WO-I en WO-II gepubliceerd. Soms over 
helden aan de goede kant, soms over zij, die de kant van 
de tegenstander gekozen hebben, soms over klein 
menselijk leed, soms over zelf overleven of over anderen te 
laten overleven.  Elk artikel als een afspiegeling van een 
bizarre tijd, waar niemand om gevraagd heeft. Het is goed 
om deze artikelen te blijven plaatsen. Maar van even groot 
belang is het, om één keer per jaar met zoveel mogelijk 
mensen sámen oorlog af te zweren en vrede te koesteren. 
 
Adrie 

 

 
Inleveren kopij voor het volgende 

Plekbord vóór 15 mei a.s. 
 

Leven en Overleven in de Biesbosch 
 

De lezing van Geke van de Merwe over dit onderwerp op 
27 mei is, in verband met haar gezondheidsproblemen 
verschoven naar het najaar. Wij wensen Geke heel veel 
beterschap toe. 

 
 

Lezing ‘XXL’’ - Grote gezinnen 

 
Op vrijdag 27 mei hebben we Ad Rooms uitgenodigd om 
zijn verhaal te vertellen over „grote gezinnen‟. 
Tegenwoordig is het gemiddelde aantal kinderen per 
Nederlands gezin ongeveer 1,7. Als mensen vier of vijf 
kinderen hebben, noemen we dat al een groot gezin. Maar 
vroeger was dat wel anders; huishoudens met acht 
kinderen of meer waren geen uitzondering. Er kwamen 
zelfs families voor waar het kinderaantal de twintig 
passeerde. Maar hoe ging het er nu aan toe in zo'n 
kinderrijk gezin? Hoe hielden de ouders het huishouden 
gaande, en hoe beleefden de kinderen hun jeugd? 

 

 
 
De lezing wordt gehouden in Het Oude Tramstation te 
Elshout, Heusdenseweg 16, begint om 19.30 uur en de 
entree is €4,- incl. kop koffie/thee. Inschrijven kan vanaf 
heden via de website van onze vereniging 
www.hkkonsenoort.nl of telefonisch bij het secretariaat 
0416-320995. 
 

 

Tentoonstelling ‘Langstraatspoorlijn’ 
naar Vlijmen  
 
De tentoonstelling in Drunen wordt zeer goed bezocht, 
waarom we besloten hebben deze op 29 april te 
verplaatsen naar de bibliotheek van Vlijmen. De 
tentoonstelling is daar vanaf 2 mei t/m 31 mei te 
bezichtigen 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. Het adres: 
Burgemeester Zwaansweg 2. 
 

 



Lezingen ‘Langstraatspoorlijn’ in Vlijmen 
  
In Vlijmen zullen we op 10 mei een lezing houden en als 
deze is volgeboekt komt er nog een vervolglezing op 24 
mei. De lezingen worden gehouden door Anton van Tuijl, 
secretaris van Federatie Behoudt Langstraatspoorbruggen. 
De lezing begint om 19.30 uur en de entree is €3,- incl. kop 
koffie/thee. Voor het bijwonen van deze lezing moet vooraf 
een plaats gereserveerd worden via 
www.bibliotheekheusden.nl.  

 
 

Frans Spierings, de honderdjarige 
 
Op 31 maart j.l. is onverwacht de honderdjarige Frans 
Spierings uit Elshout overleden. Tot een week voor zijn 
dood fietste hij nog door Elshout, en velen kenden hem. Als 
kleine jongen kwam ik vaak op de boterfabriek in Drunen 
en daar werkte Frans. Een grote en sterke man. Bussen 
gevuld met 30 liter melk pakte hij op en gooide die leeg in 
de weegbak, alsof het geen moeite kostte. Vele duizenden 
melkkannen zijn er door zijn handen gegaan.  
Een opgeruimde man die altijd wel even aandacht had voor 
mij als kind. Ik was hem uit het oog verloren tot een jaar of 
vier geleden. Henk de Wit zei tegen mij als je nog iets over  
vier geleden. Henk de Wit zei tegen mij als je nog iets over 
de boterfabriek wilt weten dan moet je naar Frans gaan 
maar je moet wel opschieten want hij is al 96! Hij was dan 
wel oud, maar nog helder van geest. Als 27-jarige ging hij 
op de boterfabriek werken. Hij verdiende ongeveer 25 
gulden per week. Op de vraag of het hem goed beviel daar 
antwoordde hij: „och ge moet iets doen en ‟t was midden in 
d‟n oorlog en ginne makkelijke tijd‟. Daarvoor was hij altijd 
boerenknecht geweest. Met gemak haalde hij nog 
herinneringen op uit de oorlog. Hoe hij op verzoek van de  
directeur boter en melk meenam naar Elshout voor 
Engelse militairen die ondergedoken zaten bij de broeders.  
Een spannende tijd vond hij het.  
 

 

Op de kast in de kamer stond een foto van Alice Stutte uit 
Engeland waar hij kennis mee gemaakt had bij de 
herdenking van oorlogsslachtoffers in Elshout. 
 Zij was een kleindochter van een van de ondergedoken 
soldaten. In 2012 zou ze waarschijnlijk weer komen bij de 
herdenking en hij zou zijn eigen kleindochter dan 
meenemen om als tolk op te treden. 
Frans had humor en ook duidelijke opvattingen en daar liet 
hij zich niet zo gemakkelijk van afbrengen. Hij is 34 jaar 
getrouwd geweest met Lies Kuijpers (overleden in 1987). 
Na haar dood pakte hij de draad van het leven weer op. Hij 
is tot aan zijn dood zelfstandig blijven wonen en hij ging 
vaak eten bij de kinderen. Veel steun had hij ook aan zijn 
buurvrouw Tonny, die hem in het oog hield en zorgde voor 
de dingen van alledag. „Oud worden is wel mooi, maar het 
heeft ook zijn schaduwkanten‟, zei hij en hij duidde op 
mensen uit zijn directe omgeving die hem ontvielen. Bij de 
presentatie van het boek „Goei Botter‟ in Elshout, heb ik het 
eerste exemplaar uitgereikt aan Frans en daar was hij zeer 
verguld mee. Hij pakte toen nog de microfoon en zong een 
lied van vroeger. Het gedachtenisprentje vermeldde: ‟Wat 
ik met mijn handen voor jullie heb gedaan mag je nooit 
vergeten en wat ik fout deed, moet je maar vergeven‟, een 
handgeschreven tekst die Frans naliet. 
Op 6 april j.l. hebben velen in een sfeervolle bijeenkomst 
afscheid kunnen nemen van Frans  Spierings. 
 
Sjef van Hulten 
 

 

Dodenherdenking en verzetsheld  
Henk Romeijn 
  
Voor de 2e maal zorgt onze vereniging voor een lokaal 
thema tijdens de Dodenherdenking in Drunen op 4 mei. 
Tijdens deze herdenking zal mevr. Anja Spee-IJpelaar een 
verhaal voorlezen over de Drunense verzetsheld Henk 
Romeijn. Ter voorbereiding van het verhaal maakte Bart 
Beaard over hem een publicatie, die is opgenomen in het 
aprilnummer van Met Gansen Trou. Een uitgebreider 
verhaal staat in een boek dat onlangs is uitgegeven. Het 
boek is te koop is bij de boekhandels Sikkers in Drunen en 
Plantage in Waalwijk, bij het verenigingssecretariaat en via 
de webwinkel op www.hkkonsenoort.nl. Het boek, in A4 
formaat, heeft 32 kleurenpagina‟s, een harde kaft en kost 
€12,-. 
 

 



 

 

Dagexcursie  
 
De dagexcursie is dit jaar op zaterdag 11 juni en gaat naar 
de prachtige Belgische stad Lier, bekend van Felix 
Timmermans, Pallieter, de Zimmertoren, rivier de Nete etc..  
We vertrekken om 8.00 uur bij Abdij Mariënkroon en gaan 
via Turnhout en Malle naar Lier. Daar we zijn dan rond 
10.00 uur voor de koffie met een Liers Vlaaike. Aansluitend 
worden we in groepen verdeeld en beginnen we aan een 
stadswandeling met gids. Daarna is het tijd voor de lunch.  
Na de lunch maken we nog een korte vaartocht over de 
Nete en dan hebben we nog enkele uren vrij om te 
winkelen, voor een bezoek aan de Sint Gummaruskerk of  
 

 
De Zimmertoren van Lier 

 
gewoon genieten op één van de vele terrassen. Om 17.30 
uur vertrekken we weer richting huis en we zullen dan om 
19.00 uur weer in Nieuwkuijk zijn.  
Inschrijven kan vanaf heden via de website 
www.hkkonsenoort.nl en na 12 mei telefonisch bij Ans 
Zeeuwen op nr. 06 83574889. De kosten zijn €45,- p.p. en 
het bedrag kunt u overmaken op rekening 
NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te 
Nieuwkuijk 

 

 

Blues in the Marshes (HoWaBo – Natura 
2000) deel 10: overige bodemsporen 
 
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
 aarde 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. 
 
Oude wegen 

Door het afgraven van het bouwland kwamen bijzondere 
bodemprofielen en verstoringen in beeld. Zo werden de 
vroegere zandwegen van Vlijmen via de Rupweg naar de 
Hooge Bank en Cromvoirt gevonden. De wegen splitsten 
zich ten zuiden van de duiker die nu nog in de Rupweg te 
vinden is. 
 
Loonse Turfvaarten 

Vooral in het Vlijmens Ven was het steeds weer een heel 
gedoe om de turfvaart bevaarbaar te houden. 
Verzandingen, overstromingen, weggeslagen of vernietigde 
sluisjes bemoeilijkten het varen met de turfpleiten. De 
heren van Helvoirt en Waalwijk wilden ook verdienen aan 
de lucratieve turfvaart, dit leidde nogal eens tot conflicten. 
We hebben in het Vlijmens Ven twee kanalen van de 
turfvaart gevonden. Ons vermoeden is dat als de vaart niet 
operationeel gehouden kon worden er een nieuwe naast 
werd aangelegd. 
Door de vaart voer een turfpleit, dat een platbodemvaartuig 
was. De vaart had de vorm van een uitgerekte 'driehoek' 
zodat bij het trekken van de pleit het water eronderdoor kon 
vloeien en minder weerstand gaf. De pleiten, volgeladen 
met turf, gingen in konvooi van Loon op Zand naar ‟s-
Hertogenbosch van sluis naar sluis, daarbij kwamen ze 
terugkerende vaartuigen vanuit „s-Hertogenbosch tegen. 
Deze waren gevuld met stadsmest dat als bemesting werd 
gebruikt voor de ontveende gebieden. Op een aantal 
plaatsen moeten passeerstroken gelegen hebben, deze 
hebben we tot nu toe niet gevonden. 
 
Brabantse beken, Bossche sloten 

Via de Brabantse beken de Broek- en de Zandley kwam 
stromend water vanuit Oisterwijk en Tilburg en omgeving in 
ons gebied. Vanaf Cromvoirt werd de Zandley de Bossche 
sloot genoemd. ] 
 

 
Sporen van de oude turfvaart. Foto Bert van Opzeeland 

 
 
We hebben er totaal drie. De huidige Nieuwe Bossche 
sloot, deze werd gegraven tijdens de ruilverkaveling in de 
60-jaren van de vorige eeuw.  
Daarnaast hebben we er twee gevonden die van ouder 
datum zijn. Deze liepen ten westen van de huidige Nieuwe 
Bossche sloot en vormde ooit de gemeentegrens van de 
vroegere gemeenten Cromvoirt en Vlijmen. Het gebied van 
de voormalige gemeente Cromvoirt is eerder ontgonnen 

http://www.bluesinthemarshes.nl/


dan dat in Vlijmen. In Cromvoirt hebben we veel meer 
sloten gevonden, in Vlijmen nauwelijks. 
 
Sloten, ploeg- en spitsporen 

Het gebied bevatte slechts een teelaarde van 40 tot 50 
cm., nadat dit was afgegraven werd jong dekzand 
aangetroffen, plaatselijk wat veen en leem en heel veel 
ijzeroer. Ook werd een groot aantal sloten gevonden, deze 
liepen zowel van oost naar west als van noord naar zuid, 
maar het merendeel van de sloten was noord-zuid gericht. 
Door de nu opkomende begroeiing zijn de sloten goed te 
zien. Op heel veel plekken werden ploegsporen  
aangetroffen en op nogal wat locaties handmatige 
spitsporen. Veel sloten werden in de tweede helft van de 
vorige eeuw weer gedempt waarvan een aantal met 
(bedrijfs)afval, sommige hiervan werden weer open 
afgegraven. In de digitale versie van het Plekbord vindt u 
een aantal foto‟s van onze vondsten. 
 
Eerdere publicaties 

In eerdere publicaties van het Plekbord werd ingegaan op 
andere bodemvondsten en sporen zoals sluisjes, pest, 
tufsteen, ijzer- en munitievondsten, cryoturbatie, ijzeroer en 
vivaniet. Ook het gebruik van een drone werd beschreven. 
Voor deze publicaties verwijs ik u naar onze website 
www.hkkonsenoort.nl. De ijzervondsten bevatten 

ongeveer 150 hoefijzers. Hier wordt nu nader onderzoek 
naar gedaan. 
 
Ik wil bodemkundige Wim Leenders uit Udenhout 
bedanken. Wim heeft André Janssen en mij geholpen bij 
het interpreteren van de bodemsporen en heeft hiervoor 
veel boringen verricht. De polders worden nog verder 
afgegraven, mogelijk worden nog meer sporen zichtbaar, ik 
hou u op de hoogte. 
 
Bert van Opzeeland 

 

 

IJzertijdnederzetting gevonden  
op De Grassen in Vlijmen 
 
In „t vorig Plekbord hebben we kunnen lezen dat er 
archeologisch veldonderzoek gaande was op De Grassen 
te Vlijmen. Dit onderzoek was kortstondig en vanaf de 
Vijfhoevenlaan was er nauwelijks wat van te zien maar wie 
zich achter de witte loods begaf, zag dat het terrein flink op 
de schop genomen werd.  
Vanwege de toekomstige bouwplannen op De Grassen 
werd dit terrein onderworpen aan archeologisch 
veldonderzoek om te zien wat  er zich in de bodem bevond, 
dit onderzoek werd uitgevoerd door VUhbs archeologie en 
geleid door Johan van Kampen. Onze Archeologische 
Werkgroep is nauw bij dit veldonderzoek betrokken 
geweest, zo nauw zelfs, dat Adrie Moonen en 
ondergetekende in „t veld hebben meegewerkt. Zoiets is 
natuurlijk „n unieke ervaring en heel spannend want iedere 
schep zand die je weg haalt, onthult beetje bij beetje wat er 
zich daar heeft afgespeeld.  
Het afgegraven gebied vertoonde honderden sporen 
waaronder veel paalsporen, dit zijn grondverstoringen 
waaraan je kunt zien waar destijds palen hebben gestaan 
(huizen werden in die tijd op palen gebouwd). Ook tijdens 
het archeologisch onderzoek op Mariënkroon (2007-2008) 
zijn soortgelijke sporen gevonden die er op duiden dat  er 
een ijzertijdnederzetting heeft gestaan.  
Het veldonderzoek verliep als volgt, met de schep werden 
alle paalsporen voorzichtig afgraven om te zien of er 
vondsten in zaten. Daarna werden de doorsneden van die 
sporen gefotografeerd en de diameters ingemeten met de  
 

 
De restanten van de nederzetting blootgelegd. 

 Foto Martijn van de Wiel 

 
GPS zodat er een digitale plattegrond gemaakt kan 
worden. Eenmaal op de laptop ingevoerd zag je aan de 
hand van de onderlinge verhoudingen, hoe groot de 
bouwwerken waren, in welke richting deze stonden en 
hoeveel er tot deze nederzetting behoorde. Uiteindelijk 
bleek het hier dus om een vroege ijzertijdnederzetting te 
gaan, bestaande uit 2 huizen en diverse schuurtjes.   
De  gedane vondsten bestonden grotendeels uit grof grijs 
aardewerk (kenmerkend voor die tijd) maar ook „n verbrand 
stuk bot, afkomstig uit „n kringgreppel (begraafplaatsje), 
wat nog onderzocht wordt of „t menselijk is. Tijdens de 
opgraving werden wij bijgestaan door „n graafmachine die 
als een kaasschaaf het zand voor onze voeten weg 
schaafde en plots ontblootte deze „n behoorlijke 
concentratie bewerkt hout, die een bekisting vormde. Het 
mooie was dat dit “ijzertijdhout” nog geheel intact was en er 
uit zag alsof „t de dag ervoor gekapt was. Al dit hout 
vertoonde duidelijke kapsporen, logisch ook want een zaag 
kende men destijds nog niet, het hout werd bewerkt door 
het te kappen en te kloven. De ondergrondse bekisting 
heeft hoogst waarschijnlijk dienst gedaan om een waterput 
te stutten, wat het totaalplaatje van deze nederzetting 
overigens compleet zou maken.  
Voorlopig zit het veldonderzoek erop maar zoals onze 
leden van de AW ook heel goed weten, gaat het onderzoek 
binnenshuis natuurlijk gestaag verder, alle vondsten en 
gegevens zullen in kaart worden gebracht door VUhbs 
archeologie en in de vorm van een rapport worden 
gepubliceerd. Dat zal wel even duren maar afgesproken is 
dat deze uiteindelijk met onze heemkundekring gedeeld zal 
worden. Johan van Kampen heeft tevens voorgesteld  om 
voor alle geïnteresseerden hieromtrent „n lezing te geven, 
ik ben heel benieuwd!  
 
Martijn van de Wiel 
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Bezige Bevers op Mariënkroon 
 
We hebben weer een geslaagde “Heemkunde Speurtocht” 
achter de rug, de EC kreeg namelijk ‟t verzoek van onze 
vaste klant Scouting Garcia Moreno, om wederom voor hen 
‟n speurtocht te verzorgen maar ditmaal voor de Bevertjes 
(5-7 jaar). Dit is de jongste speltak die wij ooit als 
deelnemer hebben gehad, dat is aan de ene kant heel leuk 
maar aan de andere kant ‟n hele uitdaging want hoe jonger 
ze zijn, hoe moeilijker ‟t wordt om ze ‟n heemkundig 
programma voor te schotelen. Daarom pakten wij ‟t op 2 
april jl. net even iets anders aan, de 15 Bevertjes werden in 
3 groepjes gedeeld en iedere groep kreeg een deskundige 
begeleider van ons mee om hen tijdens deze speurtocht 
wegwijs te maken. 
In de Plekhoek werden nog steeds vazen geplakt maar de 
modderbakken vervingen wij door zandbakken waarin naar 
speelgoed diertjes gezocht werd met geblindeerde 
duikbrillen. In de garage werden zoals gewoonlijk 
archeologische vondsten gefotografeerd en limonade met 
koekjes genuttigd zodat ze genoeg energie hadden om  
oude spelletjes te kunnen spelen, touwtje springen, 
steltlopen, repen enz. Tussen de bomen werd er naarstig 
met de metaaldetector gezocht naar schatten (stuivers en 
bierdoppen) en de fotozoektocht bracht hen langs de 
verschillende monumenten, waaronder ‟t standbeeld van 
de Heilige Bernardus, die volgens sommige Bevers op ‟n 
kale, baardloze Sinterklaas leek. 
Normaal gesproken hadden we ook ‟t familiewapen 
tekenen als onderdeel maar aangezien onze deelnemers 
nog zo jong waren, zouden ze geen enkel besef van 
heraldiek hebben, daarom had ik aan voormalig 
tekenleraar, carnavalswagen ontwerper en goede vriend 
Angelo Andrean gevraagd om ‟n tekening te maken van de 
kasteeltoren die als kleurplaat zou dienen en ‟t 
eindresultaat mocht er wezen. 
 

 
De Bevers in de Plekhoek. Foto Martijn van de Wiel 

 
Aan ‟t einde van deze geweldige dag vormden de Bevers ‟n 
kring om afscheid van ons te nemen in “Beverstijl”, maar er 
bleken twee speciale Bevertjes tussen te zitten, de ene 
was namelijk jarig en de ander had onlangs haar 
zwemdiploma gehaald, deze twee werden vlug in ‟t midden 
gezet zodat we uit volle borst voor ze konden zingen. 
Iedereen had zich deze dag reuze geamuseerd en ook de 
Beverleiding was zeer complimenteus. En dat is ons 
natuurlijk heel veel waard, want nu weten wij van de EC, 
dat ook deze jonge leeftijdsgroep prima met de 
“Heemkunde Speurtocht” mee kan doen. 
"Kijk voor meer foto's op onze Facebookpagina:  
www.facebook.com/hkkonsenoort 
 
Martijn van de Wiel 

 
 
Zomerschool  
 
Door de Ouderenverenigingen in Heusden wordt dit jaar 
vanaf 1 augustus t/m 12 augustus voor de 7e keer de 
Zomerschool voor Senioren georganiseerd. De leden van 
de verenigingen hebben inmiddels het programmaboekje 
met het inschrijfformulier ontvangen.  
Onze vereniging heeft de volgende activiteiten ingebracht 
in het programma:  
3. 1.8 Ad Hartjes Wandeling Vlijmens Ven  
4. 2.8 Ad Hartjes Wandeling Vlijmens Ven  
5. 2.8 Educatiecommissie Programma op Abdij 
Mariënkroon  
15. 4.8 Gien van Wijk Wandeling Baardwijkse Overlaat  
25. 9.8 Educatiecommissie Programma op Abdij 
Mariënkroon. 
 

 

Oproep van de werkgroep educatie 
 
De werkgroep educatie van de Heemkundekring is op 
zoek naar leden van de heemkundekring die hun 
kennis, vaardigheid en ervaring willen inzetten en een 
actieve rol willen spelen bij het doorgeven van de 
waarden van ‘toen’ aan de jongeren van nu! 

  
De werkgroep educatie is in het leven geroepen om het 
onderwerp Heemkunde en alles wat daar mee te maken 
heeft zo breed mogelijk onder de aandacht van de jeugd te 
brengen, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
nietwaar? Zo wordt er jaarlijks in het eerste weekend van  
oktober de „Heemkunde Ontdek Het Samen‟ dag 
georganiseerd en zijn er regelmatig speurtochten op het 
terrein van abdij Mariënkroon voor de scouting en Jong 
Nederland. Op dit soort dagen maakt de jeugd kennis met 
een groot aantal onderwerpen die ons rijke verleden 
illustreren.   
 
De werkgroep wil nu een stap verder gaan door zich te 
richten op de schooljeugd. Daarom zijn de basisscholen 
binnen het heem benaderd met de vraag óf en zo ja waar 
zij in hun lespakket ruimte zien om samen met de 
heemkundekring aandacht te besteden aan onderwerpen 
die ons culturele erfgoed betreffen. Een aantal scholen 
heeft hierop enthousiast gereageerd. Er is zelfs al een 
school die met een aantal „doe-lessen‟, op basis van een 
oud ambacht, leerlingen wil laten ontdekken waar hun 
talenten liggen.  
 
Voorstellen  voor deze doe-lessen zijn activiteiten als : leer 
bewerken, vlechten met wilgentenen, kalligraferen, kaarsen 
maken, pijl en boog maken, werken met de metaaldetector, 
spelen met oud speelgoed en oude spelletjes, creativiteit 
met natuurlijke materialen, een vogel- of insectenhuisje  
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maken, een familiewapen ontwerpen en van scherven 
vazen plakken. 
 
Om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan de 
culturele ontwikkeling van kinderen is de werkgroep 
educatie naarstig op zoek naar leden met kennis van 
specifieke heemkundige onderwerpen of een (oud) 
ambacht en die deze kennis of vaardigheid willen 
overdragen aan de jeugd. Dit alles natuurlijk in 
samenwerking met de werkgroep educatie en de 
leerkrachten van een school. 
 
Hebt u interesse, schroom dan niet en meld u aan! 

U kunt dit doen op E-mailadres: 
Educatie@hkkonsenoort.nl 

 
Na aanmelding volgt een gesprek met de werkgroep 
educatie om na te gaan wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. 
 

 

Meimaand - Bedevaartmaand 
 
Jaarlijks trekken tijdens de meimaand vele pelgrims 
naar het kerkdorp Elshout, waar de Wonderbare 
Moeder van Elshout wordt vereerd. 

 
Ook dit jaar zijn er weer extra kerkdiensten, die zullen 
worden opgeluisterd door diversen koren en orkesten. 
 
O.a zal op 2e Pinksterdag, in de H. Mis van 11.30 uur 
Jacqueline van der Kaa uit Ulicoten solozingen, begeleid 
door organist Kees van der Poel uit Ulvenhout. Jacqueline 
is een groot Maria-vereerster en zingt voornamelijk 
Marialiederen o.a. op Radio Maria. In 2014 werd van haar 
de CD ‟Met liefde voor U gezongen‟ opgenomen.  
Jaqueline heeft ons van veel informatie voorzien toen in 
2014 Jan de Haan en Bart Beaard voor Met Gansen Trou 
het artikel „Processiebedevaart Drunen-Ulicoten‟ maakten. 
 

 
Jacqueline van der Kaa 

Verder zijn de kerkdiensten op: zondag om 8.00 uur, 9.30 
uur en 11,30 uur. 
Op zondag 29 mei is er om 11.30 uur geen kerkdienst 
maar om 13.00 uur processie vanuit de kerk en daarna een 
openluchtmis bij de kapel, m.m.v. Gemengd 
Koor, Dameskoor, Fanfare E.M.M., O.L.V. Schuts en Marie 
Christien Verstraete 
 
Mariapark 

Met verenigde krachten is het Mariapark weer opgeknapt. 
De Scheiloop, waar volgens de legende Maria water putte 
voor de dorstige boer, is weer gedeeltelijk in ere hersteld. 
Deze eeuwenoude sloot vormde vroeger de grens tussen 
de Brabant en Holland. Teven is er ook een mooie brug 
gemetseld om de bewoners, die ten zuiden van deze sloot 
wonen, toegang te verlenen. Al met al is het park bij de 
Mariakapel het aanzien verbeterd en een bezoekje zeker 
waard. 
 

 
Op de voorgrond de opgeknapte Scheiloop met de fraai 

gemetselde brug. Op de achtergrond de genadekapel (1966) 
ter ere van de Wonderbare Moeder. Foto Toon Groot 

 

 

Heemkundekring Onsenoort 
en FaceBook 
 
Sinds mei 2015 zet de Heemkundekring (HKK) berichten 
en foto‟s op  FaceBook (FB)  en verschillende mensen 
waaronder leden van de vereniging maken daar gebruik 
van. Ook zijn er leden en/of verenigingen en andere 
partijen die berichten delen, waardoor de informatie zich 
snel verspreidt.   
 
Wat is Facebook? 

In 2004 is FB opgericht door de Amerikaan Mark 
Zuckerberg, FB  telt meer dan 9,5 miljoen gebruikers in 
Nederland en er werken 3000 mensen bij FB.  Men kan FB 
online gebruiken op de computer, via internet. Maar er zijn 
ook apps gemaakt voor op tablets en smartphones. Ook 
daar gebruikt men de internetverbinding. HKK-Onsenoort 
gebruikt FB voornamelijk voor het plaatsen van nieuws, 
vermelden van berichten en plaatsen van foto‟s en video‟s.  
 
Welke  informatie staat er op FB. 

Om een idee te krijgen wat voor informatie, volgen hier 
enkele voorbeelden: 
Dagexcursie Amersfoort, Vlijmens Ven drone opnamen, 
grenspalen 1795 Holland-Brabant, wandelroute 
Baardwijkse overlaat, Expo Langstraatspoorlijn, 
Zomerschool Senioren, Anton v.d. Lee 50 jaar getrouwd, 
De postgeschiedenis van Vlijmen, educatie commissie 
Ontdek het Samen, boek Baardwijkse Overlaat, vaartocht 
Maximakanaal, Bernardustocht, HKK en Blues in de 
Marches, boek Christ van der Aa, topotijdreis, kermisfoto‟s  
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Drunen, lezing over dialecten, expo Bossche School, 
afscheid  Kees van den Oord, 100-jarige Frans Spierings, 
jaarvergadering, restauratie boogbrug, overlijden Gerardus 
Hopstaken, lezing Jeroen Bosch, boek 
wederopbouwboerderijen, lezing Langstraters, bevergroep 
scouting, lezing Langstraatspoorlijn, boek Henk Romeijn.  
 
HKK-FB in de toekomst. 

In de toekomst zal steeds zoveel mogelijke relevante 
informatie van HKK Onsenoort z.s.m. op FB geplaatst 
worden en te vinden zijn. Als je de HKK-FB-site Liked, 
zoals al 155 mensen eerder deden, blijf je op de hoogte 
van het reilen en zeilen van onze heemkundekring. Mocht 
je nog vragen hebben kun je altijd bij het bestuur terecht 
maar heel veel mensen in je directe omgeving, 
(klein)kinderen, buren, familie en/of kennissen zullen je 
ongetwijfeld met de FaceBook applicatie kunnen helpen. 
Probeer het maar eens uit en blijf zo op de hoogte ! 
 
André Janssen  

Huisvesting  
 
Tijdens de extra Ledenvergadering op 7.12 jl. informeerden 
wij de aanwezige leden over ons huisvestingsplan op Abdij 
Mariënkroon. Voor een periode van 5 jaar willen we een 
verplaatsbaar kantoorgebouw van ca. 75 m2 huren en dit 
plaatsen westelijk van de garage, waarin we nu de 
Plekhoek hebben. Voor de plaatsing hebben we inmiddels 
toestemming gekregen van de Stichting Mariapoli 
Mariënkroon, maar nog niet van gemeente Heusden. 
Inmiddels zijn wij met de gemeente nu wel zover dat een 
Omgevingsvergunning is ingediend en in De Scherper van 
13 april jl. is dat bekendgemaakt. Het wachten is nu op de 
goedkeuring.  

 

 
 

Brabantse Dag in Heeze  
 
In het vorige Plekbord schreven we al over deze optocht op 
zondag 28 augustus in Heeze. De wagenbouwgroep BZ&T 
zal dan de „Watersnoodramp van Nieuwkuijk 1880‟ 
uitbeelden met een 40 meter lange stoet en ongeveer 100 
deelnemers. Onze vereniging draagt zorg voor 
ondersteuning met onze lokale kennis. Inmiddels zijn er 
enkele werkgroepen bij ons op bezoek geweest. Bert van 
Opzeeland heeft op de dijk bij de Nieuwkuijkse Wiel aan 
een groep uitleg gegeven over hetgeen daar gebeurd is in 
de nacht van 29 op 30 december 1880. Ook is een 
werkgroep op bezoek geweest bij Marja Kivits en haar 
boerderij. Marja heeft uitgebreid uitleg gegeven over de 
kleding uit die periode en de inrichting van een boerderij.  
Op vrijdag 1 april was er de presentatie van het thema voor 
hun leden. Er is toen een toneelstuk opgevoerd over 
dijkwacht Heijmans, die in de nacht van de dijkdoorbraak 
de dijk moest bewaken. Ook hadden zij een promotiefilm 
getoond: https://youtu.be/bdNXakZV7RY  

 

 

 
 

Wie wat waar? 
 
Beste Redactie, 
 
Bijgaand een foto voor deze 
rubriek, die vermoedelijk uit onze 
heemkring is en gemaakt is ca. 
1900-1910. 
Waarschijnlijk Vlijmen of 
Haarsteeg, gezien de priester een 
witheer is. 
De dame links op de foto is 
Hendrika van Beijnen-van Buul. 
Geb.1886 te Nieuwkuijk en 
overl.1955 te Haarsteeg. 
Graag zou ik willen weten wie de 
andere personen zijn en waar deze 
foto is gemaakt? Graag reactie.  
 
Bij voorbaat dank,  
Harrie van Beijnen 
 
hvanbeijnen@gmail.com 
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Blues in the Marshes (HoWaBo – Natura 2000) deel 10: overige bodemsporen 
 

Opnieuw een serie fraaie foto‟s van bodemsporen in het Vlijmens Ven met o.a. sporen van de Bossche sloot en de oude 
Turfvaart. Foto‟s Bert van Opzeeland en Andre Jansen  

 



Opening Tentoonstelling ‘Langstraatspoorlijn’ in de Bibliotheek van Drunen, 26 maart jl. 
 

 de 12-jarige Bart van Iersel deed het welkomstwoord en vertelde over het programma. Rocy Damen, die in zijn jeugd aan de 
spoorlijn bij de Drunense korenmolen woonde, vertelde vervolgens over zijn jeugdherinneringen aan de spoorlijn. Anton van 
Tuijl liet prachtige beelden zien van nu en vroeger en de jeugdburgemeesters Roos Moorees en Houda El Ouattassi verrichten, 
na een korte toespraak, de openingshandeling. Foto’s Rini Wouters 
 

 



De Bevers op bezoek bij de heemkundekring 2 april jl. 
 

Hierbij de foto’s  op 2 april 2016 gemaakt door Rini Wouters, tijdens het bezoek van de Bevers van Scouting Garcia Moreno uit 
Nieuwkuijk aan de Heemkundekring. Het was een zeer geslaagde middag waarbij de kinderen in leeftijd variërend van 5 tot 7 
zich uitstekend hebben vermaakt. 

 


