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Beste lezers 
 
We gaan weer in rap tempo richting zomer, dus tijd voor wat meer uitstapjes zoals 
bijvoorbeeld de dagexcursie naar Bergen op Zoom. Hiervoor kunt u zich nog steeds 
aanmelden. En wat een feest voor zeven van onze leden eind april, toen zij een Koninklijke 
Onderscheiding mochten ontvangen. Verder in deze uitgave weer heel veel informatie over 
de activiteiten van onze vereniging, in en buiten ons heemgebied. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Koninklijke Onderscheiding voor zeven leden 
 
Woensdagochtend 26 april werden zeven 
van onze leden onverwacht in het zonnetje 
gezet: Piet Mommersteeg, Herman van 
Beurden en Henk van Nistelrooij uit 
Vlijmen, Adrie Verboord uit Nieuwkuijk, 
Gien van Wijk en mevr. Riki van Drunen uit 
Drunen en mevr. Gisela Verhaak-Verheijen 
uit Heusden. Allen ontvingen zij die dag uit 
handen van burgemeester Jan Hamming 
de Koninklijke Onderscheiding Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.  
De Koninklijke Onderscheidingen voor 
Adrie Verboord en Gien van Wijk, resp. 
onze voorzitter en vicevoorzitter, waren door onze kring aangevraagd. 
 

                     
De gedecoreerde leden: Boven Gien van Wijk en Adrie Verboord en hun partners. Onder v.l.n.r. 
Piet Mommersteeg, mevr. Gisela Verhaak-Verheijen, Herman van Beurden, Henk van Nistelrooij 

en mevr. Riki van Drunen. Allen van harte gefeliciteerd (foto’s Heusden in Beeld ) 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column  
 
 
Koninklijke Onderscheiding 
 

Hebben jullie dat ook wel eens 
meegemaakt? Dat er iets rond 
jouw persoon te gebeuren staat 
waar iedereen al lang van op de 
hoogte is, behalve jij zelf? Nou, sinds 26 april heb ik die 
ervaring wel en onze vicevoorzitter Gien van Wijk 
evenzeer. Beiden zijn we benoemd tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau en beiden hadden we er totaal geen weet 
van. Tenminste, Gien wist het wel van mij en ik natuurlijk 
ook van Gien, maar van ons zelf? Geen moment aan 
gedacht. Nou trof me dit twee keer op dezelfde dag. Vooraf 
aan het bezoek van burgemeester Hamming aan de 
Remise in Drunen was hij in de Caleidoscoop op de 
Vliedberg geweest om mijn zwager mee te delen, dat het 
de Koning behaagd heeft…… Mijn zwager Henk wist het 
van mij en ik van hem, maar van ons zelf? Geen flauwe 
notie van gehad. 
Nou zat hieraan voor mijn vrouw Annelies, die volkomen 
terecht ook haar deel van de lof kreeg toebedeeld, wel een 
voordeel. Zij hoefde immers geen enkele moeite te doen 
om mij in „voorzitterswaardige kledij‟ te steken en evenmin 
hoefde zij een of ander krom verhaal te bedenken om mij 
op een woensdagmorgen om 11.00u in de Remise te 
krijgen. Mezelf een beetje kennende denk ik, dat zo‟n 
gekunsteld verhaal wel argwaan gewekt zou hebben. 
 
Maar goed, in het gevolg van de burgemeester kom ik de 
zaal binnen door de voordeur. De eerste mensen, die ik 
daar zie zitten, horen allemaal tot onze vriendenkring. Toch 
blijf ik ook dan nog proberen om deze vrienden aan Gien 
van Wijk te koppelen, want voor hem zijn we immers in de 
Remise samen gekomen. Als het dan toch je vrienden zijn, 
dan geef je een hand, je kust en zegt wat en ondertussen 
is de burgemeester aan zijn toespraak voor Gien 
begonnen. Dan hang ik nog steeds achter in de zaal rond 
en ga zitten om naar al die mooie woorden te luisteren, 
waarvan ik er zelf ook de nodige op papier had gezet. En 
dan gebeurt het. Ik kijk vooruit en denk mijn kleindochter 
Maaike te zien zitten. Maaike hier? Ik kijk nog eens en zie 
dan Noor, de tweelingzus van Maaike en ons Loes en 
….en …. en …. Dan zie ik in één keer al die andere 
vrienden en kennissen, en ik realiseer me dan, dat Gien en 
ik niet zóveel gemeenschappelijke kennissen hebben……. 
Wanneer de burgemeester vervolgens zegt, dat er „nog 
een tweede reden is om hier te zijn‟, dan kan ik eindelijk 
ook zelf die tweede naam wel invullen. Dan onderga je vol 
trots maar ook vol emotie de huldeblijk voor alle jaren, dat 
je bestuurlijk actief bent. 
 
Vervolgens wordt de hele lijst van 12 personen bekend en 
dan blijkt, dat er van deze 12 mensen 7 lid zijn van onze 
vereniging. Wat een score is dat? En het is geen toeval hè, 
ieder jaar scoort onze heemkundekring goed in de 
lintjesregen. Daaraan moet ik maar eens een column gaan 
wijden. 
 

 

Archeologische Werkgroep draait weer 
op volle toeren 
 

Onze Archeologische Werkgroep (AW) is inmiddels weer in 
volle gang en onze “unit” is als het ware een nieuwe 
Plekhoek geworden. Vele jaren was het tobben geblazen in 
de voormalige opbergloods; koud en vochtig, geen 
stromend water, geen toilet, elektriciteit die nog wel eens 
uit wilde vallen, hier en daar wat muizen (levende en dode 

exemplaren), het waren vaak Spartaanse omstandigheden. 
In de wintermaanden kon de groep regelmatig uitwijken 
naar Rosmalen bij Anton Verhagen om daar verder te  
kunnen werken. Zo‟n optie was fijn maar volgens sommige 
leden hoorde de AW maar op één plek thuis en dat is 
natuurlijk Abdij Mariënkroon. De nieuwe unit heeft daar 
gelukkig verandering in gebracht. 
En met een nieuw onderkomen, hebben wij tevens een 
nieuw lid mogen verwelkomen om onze AW te komen 
versterken namelijk, Peter Weterings. Peter is senior 
archeoloog bij BAAC Archeologie en Bouwhistorie,  heeft 
ruim 12 jaar ervaring in de archeologie en is projectleider 
geweest van diverse opgravingen door heel het land.  
Daarmee kunnen we wel stellen dat we een ervaren 
deskundige met ruime kennis en inzicht op archeologisch 
gebied in ons midden hebben. Peter zal voornamelijk een 
adviserende rol vervullen, beslissingen omtrent de 
vondstverwerking en conservering, zullen dankzij zijn 
inbreng sneller geschieden dan voorheen het geval was.  
 

 
Thea Moonen werkzaam aan de scherventafel 

 
En dat komt goed van pas, aangezien de AW drukdoende 
is met een grote verhuizing. Focolare had al enige tijd 
plannen met hun garage en daarom dient dit gebouw ‒ 
waar de oude Plekhoek ook deel van uitmaakt ‒ uiteindelijk 
leeg te worden opgeleverd. Het grootse gedeelte van de 
vondsten in de Plekhoek bestaat uit grachtvondsten en met 
Focolare is afgesproken om deze grachtvondsten in de 
abdijkelder onder te brengen, zij zijn immers de 
rechtmatige eigenaar van deze vondsten.  
Dat betekent niet dat alle vondsten lukraak in de kelder 
gedeponeerd zullen worden. Alle vondsten zullen eerst 
stuk voor stuk overgeheveld worden naar de “unit”, daar zal 
alles nog één keer gesorteerd, gepuzzeld, en indien 
mogelijk, geplakt worden. Vervolgens zullen de vondsten 
gefotografeerd en geregistreerd worden in de computer 
waarna ze in dozen, voorzien van een code, naar de kelder 
verdwijnen. Dankzij deze systematische aanpak kunnen we 
precies zien welke vondsten zich waar bevinden, wel zo 
handig als je ooit een bepaalde vondst terug zou willen 
vinden. De mooiste vondsten zullen door Focolare in hun 
gebouwen tentoongesteld worden. De vele vondsten uit de 
Komwiel zullen echter niet in de kelder opgeslagen  worden 
en hebben inmiddels al een mooie plaats gekregen in onze 
“unit”. 
Als alles eenmaal gedocumenteerd is kunnen we eindelijk 
het “Project Grachtvondsten” afsluiten met een 
langverwachte publicatie. Deze publicatie zal voorlopig nog 
wel even uitblijven maar tot het zover is gaan we gestaag 
verder met onze leuke hobby. 
 
Martijn van de Wiel 

  



Monumentenmoment 
 
Achter de kerk in Drunen aan de Schoolstraat ligt het 
inmiddels gesloten kerkhof. In juli 1961 komt rond dit al 
veel oudere kerkhof een nieuwe muur met twee 
toegangspoorten gereed. Katholieken en protestanten 
gingen nog niet door dezelfde poort binnen.  
Wilt u daar eens een bezoek gaan brengen dan ziet u, 
voordat u de poort voor het katholieke deel van de 
begraafplaats binnengaat, aan uw linkerzijde een keramiek 
kunstwerk van de patercisterciënzer Raymundus van 
Kesssel (1919-1997). Deze pater had zijn werkplaats in de 
kelder van abdij Mariënkroon en maakte religieuze kunst in 
de vorm van keramiek en illustraties. 
 

 
 
Het kunstwerk stamt uit 1961 en stelt de engel Gabriël 
voor, die de gelovigen verwelkomt in het paradijs. Een 
toepasselijk thema voor de begraafplaats. Hoewel de tijd 
zijn sporen heeft achtergelaten, waardoor de voorstelling 
moeilijker te zien is, zie je hier en daar toch nog sporen van 
het oorspronkelijke kleurige keramiek en herken je de 
typische jaren 60 stijl, die kenmerkend is voor veel van de 
kunstwerken van deze kunstenaar. Verscheidene van die 
werken zijn nog te zien in en om de voormalige abdij. Zijn 
tekeningen tref je o.a.  nog aan in de oudere uitgaven van 
Met Gansen Trou . 
 
Nico Dircksens 

 

 

Reactie op monumentenmoment van 
maart 
 
Beste redactie 
 
Om de een of andere reden heb ik pas gisteren MGT 3 uit 
zijn wikkeltje gepulkt. In Plekbord zag ik daar een klein 
artikel over de monumentale elektriciteitspaal in Vlijmen, 
met de oproep tot onderhoud ervan. Er is er maar één 
stond er. Ik heb me een jaar of 3 geleden,  gewapend met 
een camera, een tijdje een ongeluk gezocht naar die paal. 
Midden in de zomer is-ie perfect gecamoufleerd…. 
Maar toen ik hem eenmaal gevonden had, op een plaats 
waar ik al sinds jaar en dag met grote regelmaat langs 
fiets, vond ik ook zijn buurman, een meter of 10 verderop. 
Of 20, daar wil ik vanaf zijn…. 
Tenzij die inmiddels gesneuveld zou zijn, staan er dus echt 
nog 2 van die oude palen in Vlijmen! 
 
Reactie van Nico: De rijksmonumentendienst vermeldt in 

2010 nog 3 palen. Ik heb er zelf afgelopen najaar maar één 
gevonden, maar misschien heb ik toch niet goed genoeg 
gezocht. Er is daar nogal veel begroeiing en  dus moet je  

denk ik weten waar je moet zoeken. Als ik er weer eens 
langs fiets zal ik nog eens zoeken.   
  
In ieder geval bedankt voor de tip! 
  
Gr. Nico Dircksen 

 

 

Dagexcursie 
 
De dagexcursie is op zaterdag 17 juni en gaat naar Bergen 
op Zoom. Het vertrek is die ochtend om 8.30 uur vanaf 
Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk.  
De kosten van deze dagexcursie bedragen €45,- p.p. en u 
kunt zich opgeven bij voorkeur via de website 
www.hkkonsenoort.nl of telefonisch bij Ans Zeeuwen 06-

83574889. Bij opgave moet u wel uw voorkeur voor de 
lunch opgeven: Silver Surf (vis) of Silver Turf (vlees). Het 
verschuldigde bedrag kunt u overmaken op onze rekening 
NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te 
Nieuwkuijk. Meer informatie over het programma heeft in 
het vorige Plekbord gestaan. 
 

 
Markiezenhof in Bergen op Zoom 

 

 
  

Rabobank Clubkascampagne 
 

Op dinsdag 16 mei is in de Brabanthallen in ‟s-Bosch 
namens Rabobank ‟s-Hertogenbosch en 
Omstreken €100.000,- uitgereikt aan de in totaal 276 
verenigingen en stichtingen, die meededen met de 
Rabobank Clubkas Campagne. Onze kring had 
meegedaan met het onderwerp „traplift heemkamer‟, dat 
bracht €604,- op en dat hebben we te danken aan de leden 
die op onze vereniging hun stem uitbrachten. Hartelijk dank 
daarvoor. 
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JFK 100  
 

Op 15 mei is in de bibliotheek een interessante expositie 
geopend over de Amerikaanse president John F Kennedy, 
die op 29 mei a.s. 100 jaar geleden geboren is. De 
expositie bestaat uit een gedeelte van de verzameling van 
Drunenaar Edward Haring. Niet direct een onderwerp voor 
onze heemkundekring, maar wij hebben wel een mooie 
bijdrage geleverd aan de organisatie ervan en ook zijn 
onze tentoonstellingsmaterialen, zoals panelen en vitrines 
gebruikt.  
 

 
 

Gratis boeken uitzoeken 
 
Onlangs ontvingen we van een overleden heemkundige 
een gedeelte van zijn uitgebreide bibliotheek. Het zijn 11 
dozen met vooral boeken over de Tweede Wereldoorlog. 
Op zaterdag 3 juni is onze unit op Abdij Mariënkroon van 
10 tot 12 uur geopend. Dan kan eenieder de boeken 
meenemen, die hij of zij graag wil hebben. Een afspraak 
maken met het secretariaat 0416-320995 kan ook. 

Dorpswandelingen in Vlijmen 
 
De wandelingen worden gehouden op zondag 28 mei om 
10.00 uur en de donderdagen 8 en 22 juni om 18.30 uur. 
De wandeling is gratis. Omdat we de groep op maximaal 
25 deelnemers willen houden moet men zich van tevoren 
opgeven per mail, bestuur@hkkonsenoort.nl, of 

telefonisch 0416-320995. 
 

 
 
De wandeling begint bij Hotel Prinsen en gaat dan door de 
Julianastraat, Pastoor van Akenstraat, Pastoriestraat, De 
Akker, Plein, Akkerstraat, Julianastraat en eindigt bij Hotel 
Prinsen. Op een 20-tal plaatsen wordt in de twee uur 
durende wandeling verteld wat er in de afgelopen eeuw op 
die plaatsen zoal is veranderd. De wandeling wordt gedaan 
aan de hand van het fotoboek „Dorpswandeling Vlijmen‟, 
een boek met 115 pagina‟s met prachtige foto‟s en 
bijbehorende teksten. Het is dan ook niet alleen als 
wandelboek te gebruiken, maar het is ook een mooi kijk- en 
leesboek. De samenstelling van het boek is gedaan door 
oud-Vlijmenaar Bart Beaard, die ook „Dorpswandeling 
Drunen‟ samenstelde. Het boek is te koop bij BRUNA in 
Vlijmen en Sikkers in Drunen en kost €7,50.  
 

 

Drunen in de jaren 60 
 
Inmiddels is de tentoonstelling „Drunen in de jaren 60‟ 
beëindigd. De medewerksters van de bibliotheek zijn zeer 
verrast door het grote aantal bezoekers, dat in die vier 
weken de expositie bezocht heeft. Om die reden is door 
Heemkundekring Onsenoort inmiddels besloten, om in het 
najaar de expositie weer op te stellen, maar dan in het 
zorgcentrum De Zandley. 
Een groot gedeelte van de foto‟s met bijbehorende 
onderschriften staan afgebeeld in een fotoboekje dat door 
de heemkundekring is samengesteld. Het is te koop bij 
boekwinkel Sikkers in Drunen en kost €10,-. 
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Mari van Esch 
 

Op woensdagavond 10 mei is onder grote belangstelling in 
de kerk van Haarsteegse herdenkingsplechtigheid 
gehouden van Haarstegenaar Mari van Esch, die op 10 
mei 1940 in Kessel (L) sneuvelde bij de inval van de 
Duitsers. Ook is op die avond zijn gerestaureerde 
grafmonument ingewijd.  
De herdenkingsplechtigheid en de restauratie was een 
gezamenlijke activiteit van de familie Van Esch, parochie 
Heilige Augustinus en onze heemkundekring. De 
presentaties, de toespraken en een mooie fotoreportage 
zijn te zien op de website www.marinusvanesch.nl 
 

 
Het gerestaureerde graf van Mari van Esch op het kerkhof van 

Haarsteeg. Meer foto’s zijn te zien op het digitale Plekbord. 

 

 

Boekuitgifte ‘Van grond tot mond’ 
 
Enkele jaren zijn Bas van Andel uit Babiloniënbroek en 
Teus van Tilborg uit Andel in de weer geweest 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 
geworden van de 
Historische Kring „Het 
Oude Land van 
Heusden en Altena‟ en 
onze kring.  
Het boek heeft bijna 
200 kleurenpagina‟s, 
kost €20,- en is 
verkrijgbaar bij Sikkers 
in Drunen en Bruna in 
Vlijmen. 
  

 
 

Antoon Lommers een bijzondere man 

Momenteel is een werkgroep bezig met het “Project Antoon 
Lommers”, die naast huisschilder als grote hobby ook 
tekende en schilderde en zo de laatste 75 jaar bijzondere 
werkjes  achterliet. Ruim 200 van deze tekeningen en 
schilderijen zijn momenteel opgespoord. Deze worden nu 
door fotograaf Arold van der Aa digitaal vastgelegd. 180 
Heeft Arold er al gefotografeerd, waaronder „de 
korenschoven‟ uit 1978. 

 

Ruim honderd van zijn mooiste werken willen we nu 
publiceren in een boekwerk. Ook willen we zijn werk 
tentoonstellen in het  gemeenschapshuis ‟t Rad in Elshout 
op 21 en 22 oktober aanstaande. Naast tekenen en 
schilderen  knapte Antoon ook de kruisweg in de kerk van 
Elshout op en restaureerde hij antieke meubels. In zijn 
oude woonhuis aan 
de Kerkstraat maakte 
hij ook een fraai glas-
in-loodraam. Mocht u 
ook nog een tekening 
of schilderijtje van 
Antoon Lommers in 
uw bezit hebben en 
heeft u dit nog niet 
gemeld bij de 
werkgroep dan kan 
dit nog bij Toon Groot 
tel: 0416-375835       
(graag tussen 17.00 
en 19.00 uur ) of mail: 
groot.r.@home.nl  

 

         Glas-in-loodraam, Antoon Lommers 
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10e Durea wandeltocht voor Pink Ribbon 
 
Op zaterdag 24 juni 2017 is de 10e en laatste Durea 
wandeltocht voor Pink Ribbon, bent u erbij?  
 

 
Wij nodigen u uit om voor de laatste keer in te schrijven 
voor de Durea wandeltocht. Wij zullen ons best doen om 
een mooie tocht voor u uit te zetten. Zou u er dan voor 
willen zorgen, dat we dit jaar heel veel geld op kunnen 
halen voor het goede werk van de stichting Pink Ribbon? 
Als (bijna) alle deelnemers van de afgelopen 9 jaren zich 
weer inschrijven en nog een introducé meenemen, dan 
kunnen we samen heel veel geld doneren aan Pink 
Ribbon. Uw inschrijfgeld van € 10,00 gaat volledig naar het 
goede doel! 
 
Wij zijn blij u te kunnen melden dat er in 2018 een vervolg 
wordt gegeven aan de wandeltocht. De tocht wordt 
ondergebracht bij een nieuwe stichting en een nieuwe 
partner, Software Society.  
 
Hopelijk treffen we u weer op de 10e en laatste editie 
van de Durea wandeltocht voor Pink Ribbon op 
zaterdag 24 juni a.s. 
 

 

Wandeling in „Poort van Heusden‟ 
 
De wandeling op zondag 28 mei o.l.v. Henk Roestenburg 
op het landgoed „De Poort van Heusden‟ is op verzoek  
van Henk uitgesteld tot in het najaar. 
 

 

 
 

Oud-pastoor Ron van den Hout,  
bisschop van Groningen 
 

De 52-jarige Ron van 
den Hout is door paus 
Franciscus tot bisschop 
van Groningen-
Leeuwarden benoemd. 
Op 3 juni  vindt de 
wijding plaats in de Sint 
Jozefkathedraal in 
Groningen. De uit 
Diessen afkomstige 
Van den Hout werd in 
1993 tot priester gewijd. 
In 1998 werd hij pastoor 
in Drunen-Elshout. In 
2009 werd hij deken 
van het dekenaat 
Heusden-Waalwijk-Zaltbommel en sinds 2012 was hij 
vicaris-generaal, plaatsvervanger van de bisschop. 
 

 

Voor uw agenda 

 
28 mei 

Dorpswandeling Vlijmen o.l.v. Bart Beaard 
 

5 juni 

Heemkamer Abdij Mariënkroon, expositie Lips en 
mandenmakercollectie. 

 
8 juni 

Dorpswandeling Vlijmen o.l.v. Bart Beaard 
 

17 juni 

Dagexcursie naar Bergen op Zoom 
 

22 juni 

Dorpswandeling Vlijmen o.l.v. Bart Beaard 
 

25 juni 

Wandeling Baardwijkse Overlaat o.l.v. Gien van Wijk 
 

29 juni  
Lezing over de Loonse Turfvaart door Lauran Toorians 

 

 
 

Inleveren kopij voor het volgende 
Plekkord vóór 15 juni a.s. 

 

http://www.pinkribbon.nl/
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Herdenkingsplechtigheid Mari van Esch 10 mei j.l. 
 

 

Foto’s: Rini Wouters 



Expositie “Drunen jaren 60” in de bibliotheek in Drunen 
 

 

Foto’s Rini Wouters 


