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Het is al bijna december, de maand van de cadeautjes, van Kerstmis en van terugblikken.
2017 was voor onze heemkundekring weer een fantastisch jaar met iedere maand volop
activiteiten. Komende maand hebben we nog de jaarlijkse kerstkaarten- en
kerststallententoonstelling op Abdij Mariënkroon. Voor de nodige beweging kan deze
maand nog meegewandeld worden in Drunen, Vlijmen of in het Vlijmens Ven. We wensen
u nu alvast fijne dagen met het St. Nicolaasfeest.
Veel leesplezier

Bestuurskandidaten
Het valt de trouwe lezer ongetwijfeld op, dat onze heemkundekring wel een heel actieve
vereniging is. Lezingen, tentoonstellingen, dorps- en gebiedswandelingen,
boekpresentaties, inventarisatie van begraafplaatsen, jeugdactiviteiten en natuurlijk de
maandelijkse uitgave van MGT en Plekbord. Daarbij wordt onze vereniging ook steeds
vaker door derden om advies gevraagd. Steeds vernieuwend en steeds met het doel om
zoveel mogelijk kernen in ons heemgebied bij onze activiteiten te betrekken. Want alleen
door zichtbaar te zijn met activiteiten, kunnen we als vereniging blijven groeien.
Om dit te doen en te kunnen blijven doen, hebben we een voltallig bestuur nodig én de
blijvende ondersteuning van veel vrijwilligers. Een voltallig bestuur van 9 mensen, dat is de
bezetting waar we (weer) naar toe willen.
Natuurlijk weet ik ook, dat mensen in deze tijd persoonlijk benaderd willen worden,
wanneer je iets van ze wilt. We zullen dat als bestuursleden ook zeker doen. Maar stel nou
eens, dat jij dit stukje leest en denkt „Daar zou ik me best een tijdje voor willen inzetten‟ en
dat jouw naam nou net niet op ons lijstje staat. Dat zou pas een gemiste kans zijn. In dat
geval toch maar even bellen naar 06-57324970 of een berichtje naar
adrieverboord@gmail.com. Dan kunnen we daar zeker iets aan doen.
Adrie Verboord, voorzitter

Column
Op 9 november hebben wij een
lezing gehad over de inzet van
Poolse troepen bij de bevrijding
van Midden-Brabant. Na de
pauze is een documentaire film
getoond, die op alle aanwezigen
diepe indruk gemaakt heeft.
Een film, wanneer heb ik die nog eens gezien? Lang
geleden waarschijnlijk, want ik kijk eigenlijk nooit naar films.
Zelfs in de tijd, dat ik voor mijn werk heel veel uren in een
vliegtuig zat, heb ik nooit naar een film aan boord gekeken.
De piek van mijn filmverleden ligt in de jaren zestig. Te
klein voor het grote jongens werk en te groot voor het
kleine jongens gedoe, was de bioscoop een mooie en
betaalbare manier om iets van je weekend te maken. In
Vlijmen konden we terecht in het Lido, de bioscoop aan de
Akkerstraat. Maar ook in Drunen pikten we zo af en toe een
film mee, in de Hoge Braken. In Waalwijk heette de
bioscoop Musis Sacrum en daar gingen we met de school
nog wel eens heen.
Het was de tijd van enkele echt grote producties. De
Kanonnen van Navarone bijvoorbeeld, die drie uren
duurde. De Bridge over de River Kwai, waarvan je de
filmmuziek bij de allereerste tonen weer meteen herkent.
De Tien Geboden, Spartacus en Ben Hur, allemaal goed
voor vele uren kijkplezier. Zulke wereldberoemde films met
wereldberoemde filmsterren, gewoon in Vlijmen in de
bioscoop.
Trouwens, niet alleen de film was spannend. Misschien
nog wel spannender was het om binnen te komen in een
film, waarvoor je volgens de filmkeuring eigenlijk nog te
jong was. Maar ja, bij de bioscoophouder moest de
schoorsteen ook roken, dus binnenkomen was meestal ook
weer niet zo heel moeilijk.
Is dit nou heemkunde? Nou nee, niet waar het gaat over de
films, die ik persoonlijk gezien heb en me nog kan
herinneren. Maar wel, wanneer we het bekijken vanuit de
bioscoop. We konden gewoon in ons eigen dorp naar de
film, net zoals je in je eigen dorp in talloze winkels je
boodschappen kon doen. Maar ja, de bioscoop bepaalde
welke film ging draaien en wanneer je daarvoor in de
bioscoop terecht kon. Weinig keuze dus, zowel in het
aanbod als in de openingstijden van de bioscoop. Daar
sprong de videotheek handig op in. Een hele grote keuze
aan films, die je thuis kon afdraaien, wanneer het jou
schikte. De kleine, knusse plaatselijke bioscoop verdween,
voornamelijk door de opkomst van de videotheek.
Inmiddels zijn ook de videotheken alweer lang ter ziele,
want we hebben nu Netflix, nog veel meer films gewoon
bekijken op de computer of telefoon, wanneer je wilt en
waar je ook bent.
Gelukkig zijn er ook in ons heemgebied films gemaakt over
diverse onderwerpen. Onze heemkundekring heeft er ook
enkele in haar archief. Als we die met elkaar weer eens
gaan bekijken, dan doen we samen absoluut aan
heemkunde. En Netflix? Nee, ik heb geen abonnement.
Maar ik neem me wel voor om wat vaker te gaan kijken
naar echt goeie documentaire films. Zoals die over onze
Poolse bevrijders.
Adrie

Subsidie isoleren heemkamer
In het afgelopen jaar is de CV-installatie van de
kasteeltoren, waarin we onze heemkamer hebben,
vernieuwd. Dit was dringend nodig vanwege de vele
storingen. Maar ook met de nieuwe ketel blijft het
gasverbruik erg hoog en daarom hebben we aan de
verhuurders SAM en Focolare voorgesteld de heemkamer
beter te isoleren. Dat willen we middels het isoleren van de
10 buitenramen en middels het maken van een geïsoleerde
ombouw van de trap naar de torenzolder. We hebben de
afspraak kunnen maken dat de materiaalkosten door SAM
en Focolare betaald worden en dat de werkzaamheden
door eigen leden worden uitgevoerd. De ombouw is
inmiddels klaar en de voorzetramen zullen in de komende
weken geplaatst worden.

Ledenvergadering 2018
De Ledenvergadering 2018 wordt gehouden op dinsdag 20
februari en de locatie is dit jaar Partycentrum De Remise in
Drunen. Een andere locatie en waarom?
Sinds enige jaren spreiden we de activiteiten over alle
kernen van ons heemgebied. Zo hadden we in de
afgelopen jaren lezingen in de kerk in Haarsteeg en in Het
Oude Tramstation in Elshout. We hadden boekpresentaties
in het Dorpshuis van Heesbeen, in de voormalige kerk in
Hedikhuizen, in de Zorgboerderij Giersbergen en in
restaurant ‟t Zusje in Vlijmen. Exposities in de bibliotheken
van Drunen, Oudheusden en Vlijmen. De
vrijwilligersmiddag houden we al enkele jaren in het
patronaat van Nieuwkuijk. En zo willen we ook de
Ledenvergadering op verschillende locaties gaan houden.

Jaarverslag 2017
Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2017 en de notulen
van de Jaarvergadering 2017 op de website
www.hkkonsenoort.nl.

Inleveren kopij voor volgende Plekbord
vóór 10 december aanstaande.

het kruis(beeld) wel een crucifix genoemd. Roomskatholieken gebruiken vaker de crucifix om de opoffering
van Jezus te benadrukken, terwijl protestanten gewoonlijk
de voorkeur geven aan het lege kruis om de
wederopstanding te symboliseren.

Monumentenmomentje
Fietsend over de Wolput in Vlijmen kom je ter hoogte van
de garage van Van Helvoort een Kruisbeeld tegen. Dit
kruisbeeld is in 1934 op deze plaats neer gezet als een
geschenk van de toenmalige wethouder Piet van Buul. In
die tijd was er uiteraard nog geen sprake van een
autohandel op deze plek.
Het is een betonnen kruis op een bakstenen voet. Corpus
en kruisbalk zijn uit beton gegoten met granito oppervlak.
Het beeld is in de afgelopen jaren gerestaureerd. De
oorspronkelijke maker is onbekend.
Het bijzondere van de corpus is de rechte stand van het
hoofd. Gebruikelijk bij dit soort beelden is dat het hoofd op
de rechter schouder rust. In een enkel geval op de linker
schouder en spreekt men van een “Verkeerde Lieve Heer”.

De gewoonte om aan een weg een wegkruis aan te
brengen stamt vermoedelijk uit de periode onmiddellijk na
de kerstening. Met name plaatsen waar wegen zich
kruisen, waren voor de heidenen van belang als plaatsen
waar de geesten woonden. Deze plaatsen werden
gekerstend door er een kruis neer te zetten. Ook
tegenwoordig worden nog kruisen langs de weg geplaatst,
bij wijze van een bepaalde devotie, als teken van
dankbaarheid voor de vrijwaring van oorlogsleed of ter
herinnering aan personen die door een verkeersongeluk
om het leven zijn gekomen. De reden waarom wethouder
van Buul het kruis heeft geschonken is mij niet bekend.
Onder dit beeld is volgens de overlevering een loden koker
met papieren ingemetseld. Misschien was het de bedoeling
hierin documenten van toen op te bergen en geven deze
ons in de toekomst nog een beeld van die tijd. Tot dan
waakt het beeld over de Wolput en over de auto‟s van Van
Helvoort.
Nico Dircksens

Uitgeverij Veerman en het Nieuwsblad in
Heusden
Begin 2018 zal er een boek verschijnen over de drukkerij
en uitgeverij Veerman in Heusden. De schrijfster van het
boek is ons lid Geke van de Merwe uit Heesbeen. Geke is
ook bekend als jarenlange journaliste van meerdere
dagbladen. In de komende uitgave van Plekbord komt
meer informatie over het boek. Heeft u nog informatie over
dit bedrijf of heeft u bij dit bedrijf gewerkt, neem dan
contact op met de schrijfster: gekevandemerwe@hetnet.nl

Met Gansen Trou
Aan de ene kant krijgen we regelmatig hele jaargangen van
MGT aangeboden, aan de andere kant weten we, dat er
leden zijn, die alle jaargangen compleet in hun bezit willen
hebben. Niet op de heel handige USB-stick, maar nog “de
echte”, op papier. Ben jij een van de mensen, die nog
exemplaren uit een bepaalde jaargang mist, meld je dan
via plekbord@hkkonsenoort.nl

Oude kerstkaarten? Lever ze in !

Kruisen komen al vanaf het begin van de menselijke
beschaving in de meeste culturen voor als sacraal symbool
of als sierelement. Door de kruisdood van Christus is het
kruis het symbool voor het christendom. Wanneer het
lichaam van Jezus, het corpus, eraan is bevestigd, wordt

Na het grote succes van voorgaande jaren, doe ik weer
een nieuwe oproep aan u. De komende maand ontvangt u
ongetwijfeld weer kerstkaarten in alle maten en kleuren.
Maar wat doet u met die kerstkaarten als de feestdagen
voorbij zijn? Gooit u ze dan weg of bewaart u ze nog een
tijdje?
Weggooien is zonde. U kunt ze altijd op onderstaand adres
inleveren. Ze gaan dan weer naar verschillende
organisaties en instellingen die er vervolgens leuke dingen
mee doen. O ja, eventuele verjaardags- of felicitatiekaarten
zijn ook welkom. Het inleveradres is:
Mevr. An Pullen - van Drunen,
Burgemeester van der Heijdenstraat 85,
5151HL Drunen. Telefoon 0416-375621.

Zoekt u nog een leuk cadeau?
Voor pakjesavond of voor onder de kerstboom, dan moet u
zeker eens naar onze website gaan:
www.hkkonsenoort.nl en klik dan op webwinkel.
Daar vind je een grote keuze aan boeken over heel veel
onderwerpen betreffende ons heemgebied.
Ook kunt u terecht voor een van onze boeken bij
boekhandel Sikkers in Drunen, waar ook een mooie
selectie van onze boeken te vinden is (rechts achter in de
winkel). Zoals onder andere de in het afgelopen jaar
uitgeven boeken zoals “Drunen 500 jaar Reformatie”, “Van
grond tot mond”, “Antoon Lommers, schilder uit Elshout”,
“Dorpswandelingen in Drunen en Vlijmen” en “Drunen in de
jaren `60”.

Leve de Stoom!
Ons lid Sjef van Hulten heeft inmiddels zijn boek Leve de
Stoom! gepresenteerd. Het boek vertelt het verhaal van
Sjef van Kessel, de eerste directeur van de boterfabriek in
Drunen. Van Kessel schreef zijn Memoires over de
Coöperatieve Zuivelfabriek in Drunen. Die beslaan de
periode van 1900 tot 1945 en voor de auteur was dat de
aanleiding om dieper te duiken in het leven van de Van
Kessels. Het eerste exemplaar reikte hij onlangs uit aan
mevr. M. de Bonth-van Kessel (1921) die haar ome Sjef
nog goed gekend heeft.
Het heemkundehoekje bij boekhandel Sikkers in Drunen

Lezing “De Meidenkist” door
Cees Prinsen
Cees Prinsen uit Hilvarenbeek heeft zich gespecialiseerd in
de geschiedenis van het Brabantse volksleven. Natuurlijk
brengt hij zijn „meidenkist‟ mee. Tot in de jaren vijftig van
de vorige eeuw kwam het ook in onze regio vaak voor, dat
jonge vrouwen bij hun baas of bazin in de kost gingen als
dienstmeid; met als bagage een goedgevulde meidenkist.
De kist van Cees zit vol historische voorwerpen, zoals
antieke kleding, een „blokval‟, primitieve
voorbehoedsmiddelen, een dodenlantaarn en een
legendarische „snelzeiker‟. Zijn meidenkist is als het ware
een spiegel van het verleden. Ook richt hij een kleine
expositie in van oude gebruiksvoorwerpen. Leuk en
herkenbaar.

Het boek heeft 124 pagina‟s, heeft veel foto‟s, kost €12,95,
is verkrijgbaar bij Boekhandel Sikkers in Drunen en via
www.boterfabriekdrunen.nl.
Op deze site is ook veel informatie over het boek te vinden.
In 2014 verscheen van Sjef van Hulten „Goei Botter‟,
waarin hij het verhaal van zijn vader Mari vertelt.

Wie heeft er een bats?

De lezing wordt gehouden op dinsdag 19 december in De
Remise, Grotestraat 267 te Drunen. We beginnen om
19.30 uur en de entree is €4,- incl. kop koffie/thee bij
binnenkomst. Opgave s.v.p. vooraf: 0416-320995 of
bestuur@hkkonsenoort.nl.

Hallo iedereen,
Al enkele jaren ben ik druk bezig aan "Marie van de
Middelhaai d'r gróòt Vlèèmes en Hàòrstéégs woordeboek".
Rini Wouters fotografeert plaatjes hiervoor. We zijn nu op
zoek naar een grote bats om die op de foto te kunnen
zetten. Wie heeft er nog een? Neem dan aub contact op
met Rini: 0416-374635. Alvast bedankt!
Groetjes, Marja

Afkortingen
In het huidige digitale verkeer worden erg veel afkortingen
gebruikt, maar het gebruik er van is niet nieuw. Op een
grafzerk in de protestante kerk van Vlijmen kwamen we het
volgende Latijnse opschrift tegen:
VIDUA MOESTA
H·M·F·FO·X·AUGUSTI·A·M·DC·XCII·ÆT.SUÆ·XLII
Dan is het Ludo Baeten die ons helpt met de vertaling
ervan en wat is het geworden?
“zijn bedroefde weduwe heeft gezorgd dat dit monument is
gemaakt, hij is gestorven op de tiende dag van augustus,
in het jaar 1692, in de leeftijd van 42 jaar”

Bezoek eens een museum
Tentoonstelling Loving Vincent
Noord-Brabantsmuseum, Den Bosch

Met Gansen Trou op USB-stick
De USB-stick 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,-.

Contributie 2018
De contributie voor 2018 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
Op donderdag 28 december is er een bijeenkomst bij de
kerstkaarten- en kerststallententoonstelling in de
kasteeltoren van Abdij Mariënkroon.
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op
zaterdag 27 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk.
Alle vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging.

Loving Vincent is de eerste geschilderde animatiefilm ter
wereld. Meer dan 125 kunstenaars schilderden in de stijl
van Vincent van Gogh 65.000 frames voor de film Loving
Vincent. Het kostte de makers van Loving Vincent 6 jaar
om de eerste geschilderde speelfilm ter wereld te
realiseren. Makers Dorota Kobiela en Hugh Welchman
brachten hiermee Van Goghs meesterwerken tot leven.

De tentoonstelling
In „Loving Vincent: de tentoonstelling‟ neem je een kijkje
achter de schermen. Bewonder meer dan honderd van de
mooiste olieverfschilderijen die voor deze film zijn gemaakt.
Bekijk hoe de acteurs werden geschilderd in de stijl van
Van Gogh en vervolgens geanimeerd. Ervaar hoe in de
bekende werken van Van Gogh de dag werd verruild voor
de nacht en de zomer voor de herfst.
Loving Vincent live
In een speciaal werkstation kun je kunstenares Setareh
Goodarzi die meewerkte aan de film van donderdag tot en
met zondag zien schilderen aan een schilderij van Van
Gogh.
Dichtbij van Gogh
In Het Noordbrabants Museum zijn originele werken van
Vincent van Gogh te zien in Het Verhaal van Brabant, meer
specifiek in een paviljoen gewijd aan Van Gogh en zijn
Brabantse periode. Op dit ogenblik zijn 10 werken, die Van
Gogh schilderde in Nuenen, opgenomen in de vaste
presentatie van het museum. Nuenen was de plek in
Brabant waar hij het grootste deel van zijn leven in
Nederland als kunstenaar heeft gewerkt. Het museum
vertelt het verhaal van Vincent van Gogh in zijn Brabantse
periode.

AGENDA DECEMBER
Zondag 3 december
Dorpswandeling Drunen door Bart Beaard
Vertrek om 10.00 uur op het Raadhuisplein
Zondag 10 december
Wandeling Vlijmens Ven door Ad Hartjes
Vertrek om 10.00 uur bij de Venkantbrug
Stadswandelingen
Van oudsher is Heusden een handelsstad. Dit herken je
onder meer aan de vele handelspanden, het
Commiezenhuis en de stadshaven. Maar welke handel
werd hier vroeger vooral gedreven en welke rol speelde het
garnizoen hierin? De stadsgids vertelt het je graag. Vertrek
om 14.30 uur vanaf het bezoekerscentrum, Pelsestraat 17
te Heusden

Zondag 17 december
Dorpswandeling Vlijmen door Bart Beaard
Vertrek om 10.00 uur bij Hotel Prinsen
Dinsdag 19 december
Lezing „De meidenkist‟ door Cees Prinsen
Zie elders in dit blad.
Donderdag 28 december
Kerstkaarten en -kerststallententoonstelling en vrijwilligers.
Aanvang om 14.00 uur in de kelder
van de kasteeltoren, Abdij Mariënkroon

Brocantemarkt en Stadswandeling
in Heusden, zaterdag 2 december
Iedere eerste zaterdag van de maand, vanaf maart tot en
met december, staan ca. 60 top brocanteurs met de
mooiste vondsten uit binnen- en buitenland op het
Burchtplein in Heusden. Van prachtig kristal tot stoer zink,
hippe vintage, antiek en Franse paspoppen. Engels zilver
en emaille. Voor € 1,00 rijdt er een paardentram van de
parkeerplaats Vestingstraat naar het Burchtplein vice
versa.

Wie, Wat, Waar?

In het fotoarchief van Nico de Bonth bevindt zich bovenstaande foto en op de achterzijde
staat vermeld “Boerderij in Heesbeen 1907”. Nico zou graag weten of deze boerderij in Heesbeen
heeft gestaan of er nog staat.
U kunt uw reacties sturen naar de redactie van het Plekbord: plekbord@hkkonsenoort.nl

Expositie Antoon Lommers schilder uit Elshout 1917-2007 ( de foto’s )

Expositie Antoon Lommers schilder uit Elshout 1917-2007 ( de foto’s )

500 jaar Reformatie in Drunen boekpresentatie

Foto’s: Ad Hartjes

