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Beste lezers

Colofon

De zomertijd is weer in gegaan, voor sommigen is dit altijd even wennen, maar we gaan
weer een mooie tijd tegemoet. Met hopelijk veel mooi weer en vele leuke en interessante
activiteiten van onze heemkundekring. In dit nummer uiteraard heel veel nieuws hierover,
maar ook krijgt de vondst van Gerard Pelders in Deurne hierin een plaatsje. En wilt u zich
weer eens in de jaren `60 wanen, kom dan naar onze lezing of expositie over dit
onderwerp.
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Dagexcursie

Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl

De dagexcursie is op zaterdag 17 juni en gaat naar Bergen op Zoom. In de volgende
uitgave van Plekbord komt er meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.
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In onze heemkamer op de bovenste verdieping van de monumentale toren op het terrein
van Abdij Mariënkroon, zijn twee mooie
tentoonstellingen ingericht. Aan de ene
kant nemen André Janssen en Rini
Wouters de bezoeker mee terug naar de
gouden jaren van de scheepsschroeven
industrie van Lips in Drunen. Aan de
andere kant zetten Adrie van Bladel en
Adrie Verboord het puur ambachtelijke
beroep van de mandenmaker uit Vlijmen,
Haarsteeg en Nieuwkuijk daar tegenover.
Twee exposities, die bij heel veel mensen
herinneringen zullen oproepen. Voor
Lips, omdat iedereen wel iemand kent,
die bij Lips gewerkt heeft. Voor de
mandenmakerij, omdat veel mensen een vader of opa hebben, die mandenmaker van
beroep was of die als bijverdienste óók manden maakte. Daarbij gaat onze dank natuurlijk
uit naar de mensen, die hun collecties voor deze tentoonstelling beschikbaar hebben
gesteld.
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Dubbelexpositie in de heemkamer

De expositie blijft te bezichtigen
tot oktober op (zon)dagen, die
we steeds via het Plekbord
zullen meedelen. Voor de maand
april is dat alvast op zondag 2
april als onderdeel van de
Dromen, Doen, Heusden dag.
e
Vervolgens ook op 9 april en 2
Paasdag 17 april, dagen waarop
ook de expositie van Honsoirde
met Glasobjecten en Schilderijen
van José Bastiaenen en Paul
Ebben is te bezichtigen.
Groepen van ten minste 15
personen kunnen deze expositie
ook op afspraak bezoeken, waaraan desgewenst een rondleiding op het Abdijterrein
gekoppeld kan worden met ontvangst in onze heemunit. Neem daarvoor contact op met
het secretariaat via bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch 0416-320995.

Column
„Wie schrijft, die blijft‟ luidt het
gezegde. Aangezien ik er veel voor
voel om nog lang te blijven
schrijven, neem ik het graag voor
waar aan. Onderzoek heb ik er
nooit naar gedaan, maar ik
vermoed, dat mensen met een
vlotte pen een minderheidsgroep vormen. Maar ja, geef mij
een ander stuk gereedschap dan een pen in handen en ik
weet er helemaal niets nuttigs mee te doen. Iedereen heeft
zo zijn kwaliteiten, met de nadruk op iedereen.
In de zesde klas van de lagere school heb ik al eens een
opstelwedstrijd gewonnen. De zesdeklassers van scholen
uit de hele regio gingen op excursie bij een schoenfabriek
en daaraan was die wedstrijd gekoppeld. Als één van de
twee winnaars werd mijn hele opstel afgedrukt in de Echo
van het Zuiden. De bijbehorende prijs was een boekentas,
een uitermate geschikte prijs voor iemand, die op de
drempel staat van het voortgezet onderwijs. Leuke
bijkomstigheid was, dat ik in Waalwijk samen met de
andere winnaar, uit Kaatsheuvel, in dezelfde klas ben
gekomen.
Prijzen heeft mijn geschrijf sedertdien niet meer
opgeleverd, maar ik ben het wel altijd heel leuk blijven
vinden. Er is een reden, waarom „mijn stukje‟ deze maand
aan schrijven gewijd is. Het verschijnen van deze column
in het Plekbord van maart, valt nagenoeg samen met de
presentatie van het jubileumboek, waarmee de RKVV
Nieuwkuijk de viering van het 90-jarig bestaan aftrapt.
Onze heemkundekring had de voetbalclub aangeboden om
ze hierbij wel te willen helpen, vanuit de gedachte, dat „zij
wel beter zullen kunnen voetballen, maar dat wij toch wel
beter zijn in het doorspitten van archieven‟. Zo ben ik in de
redactie van het jubileumboek gerold. Toen ik zó ver was,
heb ik aangeboden om het boek dan ook maar te schrijven.
Een klus, die me heel veel plezier heeft gegeven.
Voordat je aan het schrijven kunt beginnen, moet er dus
archiefonderzoek worden gedaan. Vele uren heb ik thuis,
met de voeten op tafel en de laptop op schoot door de
gedigitaliseerde oplages van de Echo van het Zuiden
gewerkt, te beginnen in 1927, het jaar van oprichting van
de voetbalclub en eindigend in 1970, toen de Echo ophield
te bestaan. Over het Nieuwkuijkse voetbal heeft het heel
wat opgeleverd en daar ging het ook om. Maar wat ik al
zoekend allemaal aan interessante onderwerpen voorbij
heb zien komen, niet te geloven.
Het is mooi om zo als heemkunde vereniging met anderen
samen te werken en relaties op te bouwen. Voor mij heeft
het veel meer opgeleverd dan een ervaring en een mooi
boek. Al doende besef je pas goed, hoe gezegend
heemkunde verenigingen zijn met al die mensen, die
onderzoek willen doen en daarover schrijven, zodat het
gedeeld kan worden met een breed publiek. Dank zij die
e
inzet van velen, hebben wij nu al de 67 jaargang van MGT
in handen, zijn tientallen boeken geschreven en kunnen we
zoveel te weten komen over ons heemgebied als we willen.
Maar kláár met schrijven, dat zijn we nog lang niet.

Bezoek eens een museum
“Opgegraven strijd. Archeologie van de oorlog”
In het Noord-Brabants Museum in Den Bosch is er tot 14
mei een interessante expositie over de archeologie van
moderne oorlogen. Wat vind je zoal terug in de bodem van
strijdgebieden en wat voegt dat toe aan wat we weten over

het voeren van oorlog? In mooie presentaties zijn er ruim
700 objecten te zien met een goede uitleg. Zie hnbm.nl

Op de afbeelding objecten van Duitse en geallieerde soldaten,
die in de afgelopen jaren bij het Kapelsche Veer gevonden
zijn.

Graftrommel
Momenteel zijn wij bezig met de restauratie van de
grafzerk van Marinus van Esch op de begraafplaats in
Haarsteeg. Marinus van Esch is op 10 mei 1940 als militair
in Kessel bij Roermond gesneuveld tijdens de inval van de
Duitsers. De restauratie is een gezamenlijk project van
Familie van Esch,
Parochie St.
Augustinus en onze
vereniging. Op de
oorspronkelijke
grafzerk heeft een
zogenaamde
graftrommel
gestaan en deze
komt na de
restauratie weer
terug op de zerk.
De graftrommel
bevat een krans
welke gemaakt is
van koperen
blaadjes en van
keramiek bloemen.
Meer info hierover: www.drentsegraftrommels.nl.

Fotoboek ‘Drunen in de jaren zestig’
Door Gini van Wijk en Annie Boelen is een fotoboek
samengesteld met ruim 200 foto‟s over „Drunen in de jaren
‟60‟. De presentatie van het fotoboek is na de lezing van
Kitty de Leeuw op 4 april. Dan is ook het boek te koop. Het
fotoboek kost €10,- en is vanaf die datum te koop bij het
secretariaat en bij boekhandel Sikkers in Drunen.

Over boeken gesproken
„Van grond tot mond‟
Al enkele jaren zijn Bas van Andel uit Babiloniënbroek en
Teus van Tilborg uit Andel in de weer met het samenstellen
van een boek over boeren en voedsel in het Land van
Heusden en Altena en in de Langstraat. Het boek is een
gezamenlijke uitgifte van de Historische Kring „Het Oude
Land van Heusden en Altena‟ en onze vereniging. De
boekpresentatie zal op 25 april gehouden worden in de
Zorgboerderij te Giersbergen. Wilt u daarbij zijn, neem dan
contact op met het secretariaat?

Lezing ‘Je bent jong en je wilt wat’
Jongerenculturen in Brabant in de jaren zestig.
Op dinsdag 4 april een lezing over „De Sixties‟ door
historica Kitty de Leeuw. Deze lezing wordt gehouden
in partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen
en begint om 19.30 uur. De entree bedraagt €4,- 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.

De Zorgboerderij te Giersbergen

Jubileumboek ‘RKVV Nieuwkuijk’
Op 3 april 2017 bestaat de Nieuwkuijkse voetbalclub 90
jaar en natuurlijk wordt dat jubileum ook gevierd. Een van
de onderdelen van het jubileumprogramma is de
presentatie van het jubileumboek. Voor dit jubileumboek
hebben RKVV Nieuwkuijk en Heemkundekring Onsenoort
de handen ineen geslagen want „de voetbalclub kan beter
voetballen en de heemkundekring is handiger met het
doorzoeken van archieven’. Toen heel veel archieven
waren doorzocht en heel veel materiaal was verzameld,
moest er dus nog een boek van gemaakt worden. Als lid
van de redactie van
het jubileumboek
heeft Adrie
Verboord deze
uitdaging
aangenomen. Het
resultaat wordt
gepresenteerd op
31 maart,
voorafgaand aan de
receptie t.g.v. het
90-jarig bestaan.

Meer dan welk ander decennium uit de twintigste eeuw
spreken de jaren zestig nog altijd
tot onze verbeelding: onze
muzieksmaak, kleding,
haardracht maar ook onze
houding ten opzichte van geloof,
gezag en seksualiteit
veranderden ingrijpend. Behalve
het denken en het dagelijks
leven ging ook onze
leefomgeving op de schop: dit
was de tijd van rigoureuze
ingrepen in het landschap en de „modernisering‟ van het
dorps- en stadsbeeld.
De jeugd van een halve eeuw geleden is of gaat nu met
pensioen.
Hoe kijken we terug op die tijd? Wat gebeurde er eigenlijk
waarvan we nu zeggen of denken dat het grensverleggend
was?
Hoe zag „Brabant en de Brabanders‟ er toen uit? Hoe
reageerden zij op alle veranderingen? Gingen ze erin mee
of niet?
De lezing van Kitty de Leeuw met volop beelden en een
kennismaking met het Brabant van de jaren zestig, geven
een indruk van dit grensverleggende decennium.

Expositie ‘Drunen in de jaren zestig
In de bibliotheek van Drunen organiseren we vanaf 14 tot
en met 29 april een foto-expositie „Drunen in de jaren
zestig‟. Op een 20-tal panelen zullen zo‟n 360 foto‟s te zien

zijn. De expositie is gratis toegankelijk tijdens de
openingsuren van de bibliotheek. De bibliotheek is
gevestigd Rooseveltstraat 32.

Monumentmoment
Rond 1930 werd een begin gemaakt met het aanleggen
van een bovengronds netwerk van elektriciteitsleidingen op
houten palen. Het stroomnet breidde zich snel uit. De
houten palen werden vaak tevens gebruikt om
straatverlichting aan te monteren.
Ik herinner mij nog dat ik vol verwondering keek naar die
man in een overall met aan elke enkel een vervaarlijke
haak, een veiligheidsriem rond zijn middel en een
veiligheidshelm op zijn hoofd, die de houten paal beklom
alsof hij de trap opliep naar de glanzende isolatoren
Door de toenemende vraag naar elektriciteit waren steeds
dikkere koperen kabels nodig. Daardoor werden ze te
zwaar voor de houten palen en begonnen de
energiebedrijven het bovengrondse netwerk te vervangen
door ondergrondse bekabeling.
De isolatoren werden in de zeventiger jaren populaire
siervoorwerpen en gebruikt als kandelaar of
bloemstukaccessoire.

Romeinse potscherven gevonden bij
werkzaamheden Limburgstraat
DEURNE – Afgelopen maanden zijn aan de
Limburgstraat in Deurne werkzaamheden verricht ten
behoeve van de riolering en is de weg opnieuw
ingericht. Bij die werkzaamheden zijn ondermeer
Romeinse potscherven gevonden, die op 23 januari
zijn overgedragen aan Heemkundekring H.N.
Ouwerling Deurne voor nader onderzoek.
De scherven
werden gevonden
door Gerard
Pelders van BAM
Wegen Zuidoost;
het bedrijf dat de
herinrichtingswer
kzaamheden
uitvoerde. Het
toeval wil dat
Pelders lid is van
Heemkundekring Onsenoort in Drunen en actief is als
amateurarcheoloog. Hij herkende het bijzondere van zijn
vondst en stelde die veilig. Naast scherven van zeker 7
verschillende aardewerken potten, waaronder een grafurn
met crematieresten, vond hij ook een bronzen fibula,
aangekoekt ijzer dat wellicht een haak en een schep kan
zijn en enkele nog niet geïdentificeerde verkoolde
„brokken‟. Hij trof de vondst aan op een diepte van 40 cm
op een oppervlakte van 1 x 1 m. De vindplaats was al
verstoord door een eerder aangelegde kabel. Dat de
scherven etc. gevonden werden in ondiepe zwarte aarde
doet overigens vermoeden dat de scherven al eerder
versleept zijn vanaf een andere plek.

Langzaamaan verdwenen deze palen uit het straatbeeld.
Sommige gemeenten plaatsten er enkele op de
gemeentelijke monumentenlijst, maar veelal verdwenen ze
toch omdat de gemeente geen geld wilde spenderen voor
onderhoud. Gelukkig is er in onze gemeente toch nog één
bewaard aan de Molenhoek in Vlijmen, voorzien van
isolatoren en de originele straatlantaarn. Wat het
onderhoud betreft, één paal moet nog wel kunnen, toch?
Nico Dircksens

Inleveren kopij voor volgende Plekbord
vóór 15 april a.s.

Waardering voor melding vondst
Bij de overdracht aan de werkgroep Archeologie van de
heemkundekring waren ook archeoloog Ria Berkvens van
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en
ambtenaar Archeologie- en Monumentenzorg Nicole
Scharp van de gemeente Deurne aanwezig. Nicole Scharp
noemde de vondst verrassend en sprak haar waardering
uit voor Gerard Pelders: “Het is fantastisch dat hij de
vondst veiligstelde en overgedragen heeft aan de
heemkundekring in Deurne. Alleen als dit soort
toevalsvondsten worden gemeld en nader onderzocht
worden, kunnen we meer te weten komen van onze
geschiedenis. We weten al best veel, maar interessant is
natuurlijk wat we nog niet weten.”
Met dank aan Gerard voor het doorspelen van dit
bericht aan de redactie van het Plekbord

Reus en dwerg
Deze beide jongelingen, de 2 Meter lange L. Bataille en de
1,46 M. lange (of liever gezegd “korte”) W. Inlerse uit
Drunen, namen dezer dagen in Heusden aan de loting
deel. 1908. Foto L. Sikkers.

Rabobank Clubkascampagne 2017
Inmiddels hebben wij bij de Rabobank voor de
Clubkascampagne 2017, die tussen 11 en 25 april
gehouden wordt, het project „traplift‟ aangemeld. De
heemkamer van onze vereniging is op de derde verdieping
van de kasteeltoren op Abdij Mariënkroon. In die kamer
willen we meer exposities gaan houden, zoals over „Lips
Drunen‟ en de „Mandenmakercollectie Vlijmen-HaarsteegNieuwkuijk‟.
Maar we krijgen wel steeds meer problemen met de
toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten omdat de
toegang altijd over een 24 treden tellende trap (zie foto)
moet. De installatie van een traplift zou een oplossing zijn,
maar dat kunnen we als vereniging niet zelf bekostigen. De
leden,die bij Rabobank ‟s-Bosch bankieren, krijgen een
persoonlijke brief.

Bart Bataille woonde in Drunen, nu Grotestraat 49, en zijn
beroep was klokkenmaker. Hij was ook directeur van de
toenmalige Hanzebank in Drunen. De Hanzebank was de
bank van het bisdom Den Bosch en ging in 1924 failliet.
Dat was een drama voor vele middenstanders en voor vele
kleine bedrijven die er bankierden.

Open Dag Mariënkroon

Foto Rini Wouters

Dorpswandeling Vlijmen
Ook in Vlijmen willen we dorpswandelingen gaan houden in
het centrum en inmiddels hebben we al een gedachte over
de te lopen route: Start bij Hotel Prinsen, Julianastraat,
Pastoor van Akenstraat, Pastoriestraat, De Akker, Plein,
Akkerstraat en Julianastraat. De wandeling willen we
houden aan de hand
van een fotoboekje
en op een 13-tal
vertelpunten willen
we vertellen over de
veranderingen in de
laatste eeuw. Wie
helpt ons met foto‟s,
afbeeldingen en
verhalen over de te
lopen route? Neem
dan s.v.p. contact op
met het secretariaat?

Nu de restauratie- en renovatie werkzaamheden van het
abdijhoofdgebouw, het gastenverblijf en de brug zijn
afgerond, mag het resultaat gezien worden en wel tijdens
de Open Dag op zondag 23 april 2017 van 13.00 uur tot
16.00 uur. Maak er gebruik van, het is zeer de moeite
waard.

Abdij Mariënkroon, een sieraad voor onze gemeente.

Dodenherdenking
Onze vereniging zal wederom
zorgen voor een lokaal thema bij de
Dodenherdenking op 4 mei in
Drunen. Het thema van dit jaar gaat
over de Drunense huisarts G.
Akkermans, die bij de bevrijding
tijdens het uitoefenen van zijn
doktersplicht door een geallieerde
soldaat is neergeschoten. Daags
erna is dokter Akkermans
overleden. Ons lid Frank Durant zal
tijdens die herdenking een kort
verhaal over hem presenteren. In de volgende uitgave van
Met Gansen Trou zal over dokter Akkermans een
levensverhaal worden opgenomen.

Voor uw agenda:
Dinsdag 4 april
Lezing over „Jaren „60‟ door Kitty de Leeuw
Zondagen 9 april en 23 april
„Dorpswandeling Drunen‟ door Bart Beaard
en Jan van der Linden
14 tm 29 april
Expositie „Drunen in de jaren zestig‟
Dinsdag 25 april
Boekpresentatie „Van grond tot mond‟
Dinsdag 2 mei
Lezing „Kadastraal onderzoek‟ door Ad van Liempt
Donderdag 4 mei
Dodenherdenking in Drunen, Elshout, Heusden en Vlijmen

Stichting Honsoirde
Lezing over schrijverschap door Jan en Sanne
Terlouw
Donderdag 6 april ontvangt de stichting Honsoirde het
bekende schrijversduo Jan en Sanne Terlouw.
Zij zullen een lezing verzorgen over hun gezamenlijke
schrijverschap.
Jan Terlouw werkte jaren als kernfysicus voordat hij in
1970 besloot de politiek in te gaan. Hij was onder meer
fractievoorzitter van D66, Minister van Economische
Zaken, vicepremier, Commissaris der Koningin in
Gelderland en Senator van de Eerste Kamer. Tegelijkertijd
debuteerde hij als jeugdboekenschrijver. Zijn bekendste
boeken zijn Koning van Katoren en Oorlogswinter, die
beiden werden bekroond met een Gouden Griffel. De
verfilming van Oorlogswinter trok in 2008 bijna een miljoen
bezoekers.

Zondag 7 mei
Wandeling Poort van Heusden o.l.v. Henk Roestenburg
Woensdag 10 mei
Plechtigheid in Haarsteeg i.v.m. de restauratie van de
grafzerk van Mari van Esch
Zaterdag 17 juni
Dagexcursie naar Bergen op Zoom
Zondag 26 juni
Wandeling Baardwijkse Overlaat o.l.v. Gien van Wijk
Donderdag 29 juni
Lezing over de Loonse Turfvaart en de Turfvaart
in Brabant door Lauran Toorians
Het schrijversduo Jan en Sanne Terlouw.

Met zijn oprechte en emotionele pleidooi in De Wereld
Draait Door (het touwtje uit de brievenbus) wist hij
miljoenen mensen in hun hart te raken. Zijn oproep tot een
leefbare wereld, waarin wij zorgen voor de aarde en
vertrouwen hebben in elkaar, heeft veel in de samenleving
losgemaakt. Kennelijk heeft hij iets onder woorden
gebracht waar velen van ons naar verlangen.
U kunt deze sympathieke persoonlijkheid samen met zijn
dochter Sanne bij Honsoirde ontmoeten.
De toegang bedraagt €10, inclusief pauzedrankje.
Voor informatie en kaarten: Iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
tel. 073-5115040 of per e-mail info@honsoirde.nl.

