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De zomer is volop ingezet, met temperaturen ruim boven de 25 graden. Het heeft in ons
heem al weken niet meer geregend van betekenis. De dagexcursie naar Bergen op Zoom
was ook weer geslaagd en zeker met dit mooie weer. Een sfeerimpressie ziet u op het
digitale Plekbord. En wilt u in de zomermaanden ook nog activiteiten van onze vereniging
mee maken, kijk dan eens op onze agenda. Daar staan nog een aantal mooie wandelingen
vermeld. Iedereen een fijne vakantie gewenst.
Veel leesplezier

Koninklijke Onderscheiding voor:
Harrie van Engelen
In het vorige Plekbord stond een bericht over de
Koninklijke Onderscheidingen die met Koningsdag waren
uitgereikt aan leden van onze vereniging. Onlangs kreeg
ook Harrie van Engelen een lintje voor zijn vele
vrijwilligersactiviteiten, voornamelijk in Elshout. Harrie is
lid van onze vereniging en een trouwe bezoeker van
lezingen en wandelingen, die door onze vereniging
worden georganiseerd.
Foto: Heusden in Beeld
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Gratis boeken uitzoeken
In het vorige Plekbord stond een aanbieding voor gratis boeken, waarvoor veel
belangstelling is geweest. Van de 11 dozen zijn er inmiddels ca. 8 weg. We hebben nu o.a.
nog liggen:
- de complete serie van 27 delen ‗Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog‘ van dr. L. de Jong.
- de serie ‗Maandblad Oorlog – Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog‘
- de serie ‘25 Jaar Wereldgeschiedenis 1945-1970‘
Wie interesse hiervoor heeft, kan zich melden bij het secretariaat.

Column

Lips Autotron te Drunen

Landarbeiders

Binnenkort zal het gebouw ‗De
Voorste Venne‘, het voormalige
automuseum Autotron, een
grote renovatie en verbouwing
ondergaan. Naar alle
waarschijnlijkheid zal de
oplevering en de opening
plaatsvinden op het einde van 2018. Omdat wij kunnen
beschikken over een groot archief over dit museum,
hebben wij het voornemen om in die periode een expositie
hierover te houden. Wij willen de voorbereidingen doen met
een werkgroep en wij zijn op zoek naar leden hiervoor. Wie
hiervoor belangstelling heeft kan contact opnemen met het
secretariaat

Op 24 april hebben we in
Zorgboerderij Giersbergen de
presentatie gefaciliteerd van het
boek ‗Van grond tot mond‘,
geschreven door Bas van Andel
en Teus van Tilburg.
Bladerend en lezend over échte boeren, de vakmensen
dus, gaan mijn gedachten dan toch ook weer terug naar
het eigen ‗aarde-werk‘ van mijn jeugd. Wij waren thuis dan
wel geen boer of tuinder, maar hadden even goed wel een
bunder land. De huishoudportemonnee zou daaruit
regelmatig een extra bijdrage moeten krijgen. Hoewel enig
inzicht in de financiële handel en wandel van een groot
gezin in die jaren nog ‗ver van mijn bed‘ was, moeten we
er toch in geslaagd zijn om ‗achterop‘ extra inkomsten te
genereren. En jawel, daaraan heb ik echt wel mijn steentje
bij gedragen en ik heb dat ook nog eens altijd met veel
plezier gedaan.
Omdat wij dus geen voltijds boer dan wel tuinder waren,
kon het onkruid wel eens iets te ver doorschieten. Was dat
erg? Voor ons niet, als het tenminste melstokken betrof.
Als je die uit de grond trekt, blijft er een flinke kluit aan
zitten en zo ontstond vanzelf een wedstrijdje ‗bommetjes
gooien‘. De melstok zo hoog mogelijk weggooien, waarna
die door het gewicht van de kluit dan weer kaarsrecht
omlaag kwam om dan met een plof op aarde terug te
keren. Mooie sport was dat. Diezelfde kluit had echter ook
een groot nadeel. Als je die namelijk omgeschoefeld had
en er viel een paar dagen later weer een bui, dan stond de
mel je daarna weer treiterend toe- dan wel uit te lachen.
Zoals gezegd, ik had echt helemaal geen hekel aan het
werken op het land. Maar dat gold niet altijd voor ons
allemaal. Het gebeurde dan ook regelmatig, dat degene,
die geen zin had, een partij begon te klieren. Als dat dan
uitmondde in een klap met de schoefel of wat we ook aan
het doen waren, dan was dat precies waar die op uit was.
Gauw naar binnen janken en voor de rest van de middag
vrij van dienst. Een tactiek, die we allemaal wel wisten toe
te passen als het ons zo uitkwam. Pa had dit soort gedrag
niet nodig. Zelfs op die leeftijd begon het ons op een
gegeven moment op te vallen, dat hij wel heel regelmatig
‗naar voren‘ geroepen werd. ‗Werken jullie maar gewoon
door, jongens, ik ben zo terug‘. Jaja, ‗zo terug‘ bleek een
heel rekbaar begrip.
Eigenlijk had ik het willen hebben over de werkzaamheden,
die me echt zijn bijgebleven, zoals witlof uitdunnen en
biezen snijden om de staakbonen aan te binden. Maar mijn
column raakt vol en ik moet nog uitleggen, dat
bovenstaande echt tot de heemkunde behoort. Niet zozeer
om wat ik en veel van mijn generatiegenoten vroeger aan
landarbeid gedaan hebben. Maar wel, omdat in één
generatie het hele groene gevoel door de vingers geglipt is.
Als nu een van mijn kinderen zou zeggen ―Pa, zal ik je
even helpen in de tuin?‘ dan zou ik het liefst zeggen
‗eigenlijk liever niet‘.
Adrie

Inleveren kopij voor het volgende
Plekbord voor 15 augustus a.s.

Wandelingen
Medio vorig jaar zijn wij gestart met het organiseren van
wandelingen en wij zijn verrast door de grote belangstelling
hierbij. We hielden o.a. wandelingen in Vlijmens Ven, Poort
van Heusden, Nederhemert, Baardwijkse Overlaat,
Haarsteegse Wiel en in de kernen Drunen en Vlijmen.
In de agenda van dit Plekbord staan de nieuwe data voor
de wandeling in de Baardwijkse Overlaat en voor de
wandelingen in de kernen van Drunen en Vlijmen in de
maanden juli en augustus.

Mari van Esch
Op 10 mei jl. organiseerden wij een bijzondere plechtigheid
in Haarsteeg rondom Mari van Esch, die op 10 mei 1940 in
Kessel (L) sneuvelde toen de Duitsers ons land
binnenvielen. Alle informatie over deze plechtigheid (o.a.
een fotoreportage, de grafzerkrestauratie, de toespraken,
de interviews en de tv-uitzendingen) staat op de website
www.marinusvanesch.nl.

Drunen in de jaren 60
De expositie ‗Drunen in de jaren 60‘ in de bibliotheek van
Drunen had veel belangstelling en veel fotoboekjes zijn
verkocht. Onlangs hebben we met Verpleeg– en
Verzorgingshuis Zandley in Drunen kunnen afspreken dat
in de gehele maand november de expositie daar zal
worden opgesteld.

Monumentmomentje
Al fietsend door de Kerkstraat in Hedikhuizen zie je naast
de kerk een bijzonder grafmonumentje staan met de tekst
―Maria Luijben, echtgenote van Nicolaas van Haaren.
Geboren 2 september 1843 te Luttelherpt. Overleden 23
december 1872 te Rotterdam. Begraven 27 december‖.
Na enig onderzoek blijkt dat Nicolaas van Haaren een
bekende Nederlandse spoorbruggenbouwer was in het
begin van de vorige eeuw.
Hij had onder meer de leiding over de bouw van de in 1868
gebouwde spoorbrug over de Lek bij Culemborg, die in die
tijd gold als langste van Europa (150 meter). Voor de
aanleg van de spoordijken
van deze brug werd zand
gebruikt dat was
afgegraven op de hei bij
Vught waardoor de
huidige ‖IJzeren man‖ is
ontstaan.
Van Haaren richtte samen
met Ackermans in 1876
Ackermans & van Haaren
op.
Van Haaren was getrouwd
met Maria en kreeg met
haar vijf kinderen. Nadat
Maria in 1872 overleed
trouwde Nicolaas
opnieuw, dit keer met
Elisabeth Ackermans, de
zuster van zijn
compagnon Hendricus Ackermans. Met haar kreeg hij nog
acht kinderen. Vermeld kan nog worden dat Hendricus
Ackermans op zijn beurt trouwde met Elisabeth van
Haaren, één van de vijf kinderen uit het huwelijk van
Nicolaas en Maria.
Op het monumentje staat een hart met anker en kruis,
symbolen van geloof, hoop en liefde en band met Christus.
Maria werd begraven in Hedikhuizen bij de voormalige
kerk. Nicolaas is samen met zijn tweede vrouw, begraven
in een familiegraf op de begraafplaats aan de Daalseweg in
Nijmegen. Komt u een keer in die buurt kunt u hem daar
eens opzoeken.
Nico Dircksens

Natte natuur, droge voeten
Door het Waterschap Aa en Maas, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en de Vlinderstichting wordt binnenkort
een boek met deze titel uitgegeven. De auteur is Frans van
Halder, oud-journalist van het Brabants Dagblad. Het boek
gaat over de vele veranderingen in de afgelopen jaren in
de natuurgebieden Engelermeer, Vlijmens Ven,

De omslag van het boek “natte natuur, droge voeten”

Moerputten, Honderd Morgen, Gement en Bossche Broek.
De veranderingen zijn in gang gezet toen in het begin van
de jaren 90 Nederland een EHS (Ecologische Hoofd
Structuur) moest krijgen en na de dramatische
wateroverlast in 1995.
Het boek op A3-formaat met 160 kleurenpagina‘s kost
€22,50 en is bij de lokale boekhandel verkrijgbaar. Aan de
totstandkoming van het boek leverden Bert van Opzeeland
en André Janssen hun bijdrage o.a. met verhalen over de
turfvaart, over granaten en de vele ijzervondsten.
In de uitgave van Met Gansen Trou van deze maand staat
van Bert zijn verhaal over het sluisje in het Vlijmens Ven,
dat bij de werkzaamheden ontdekt is.

Bidprentjes
Al vele jaren helpt mevr. Nel van Bladel—Smetsers uit
Heusden onze vereniging met de collectie bidprentjes. De
genealogische gegevens hierop noteert zij en worden op
de website geplaatst. Daarna worden ze keurig
gearchiveerd en inmiddels gaat het om bijna 4500 stuks.
Enige jaren geleden heeft zij dat ook voor het streekarchief
SALHA gedaan en daar gaat het om bijna 7000
bidprentjes. De gegevens hiervan staan nu in een aparte
rubriek ook op onze website.

Agenda
Zondag 9 juli
Wandeling Baardwijkse Overlaat o.l.v. Gien van Wijk.
Vertrek om 10.00 uur bij De Steegerf in Drunen.
Donderdagen 6 en 20 juli
Dorpswandeling Vlijmen door Bart Beaard.
Vertrek om 18.30 uur bij Hotel Prinsen in Vlijmen.
Donderdagen 3 en 17 augustus
Dorpswandeling Drunen door Bart Beaard.
Vertrek om 18.30 uur op het Raadhuisplein in Drunen
Omdat de deelname beperkt is tot 25 deelnemers
is opgave vooraf gewenst en dat kan per mail:
(bestuur@hkkonsenoort.nl) of per tel.:(0416-320995)

Themanummer „Zoektocht naar het
kasteel van Hedikhuizen‟.
Al vele jaren is het de gewoonte van onze vereniging om
het juli- en augustusnummer van Met Gansen Trou te
combineren tot een themanummer. Dit jaar is het thema
‗Zoektocht naar het kasteel van Hedikhuizen‘.
Onder leiding van Gerard Pelders, John Schellekens en
Tonnie Schel is met vele leden van de Archeologische
Werkgroep in en rondom de Komwiel, gelegen tussen
Haarsteeg en Bokhoven, gezocht naar het kasteel.
Hierover zijn in de loop der jaren vele teksten en rapporten
verschenen.
Bas Aarts en Rob Gruben, de redacteuren van het blad
‗Het Brabants Kasteel‘, hebben deze informatie verwerkt en
geredigeerd en een mooi 64 pagina‘s tellend boek met vele
kleurenfoto‘s samengesteld. Dit boek verschijnt binnenkort
als extra uitgave van de ‗Vereniging Vrienden van
Brabantse Kastelen‘ en eind augustus als themanummer
van Met Gansen Trou.

R.K. Begraafplaats Herpt
Door een werkgroep uit onze vereniging is in de afgelopen
maanden een inventarisatie gemaakt van de grafzerken op
deze gesloten begraafplaats en is gezocht naar informatie
van de overledenen. Het resultaat is een mooi fotoboek
met kleurenfoto‘s van de grafzerken en de complete serie
bidprentjes. Het boekje kost €7,50 en is verkrijgbaar bij het
secretariaat.
De werkgroep is momenteel bezig met de inventarisatie
van de drie gesloten N.H. begraafplaatsen van Heusden,
Oudheusden en Herpt. Van deze inventarisatie wordt ook
een fotoboek gemaakt.

het boek “RK Begraafplaats Herpt”

Schietbaan in de Drunense Heide

De cover van het blad : “het Brabants Kasteel”

Op 21 oktober 1931 kreeg de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm van gemeente Drunen een
Hinderwetvergunning en een renteloze lening van fl. 150,voor een schietbaan op de Drunense Heide. In de
vergunning staan een aantal kadastrale nummers vermeld
en daaruit kunnen we opmaken dat de schietbaan gelegen
zou hebben: zuidelijk van het toenmalige zandpad
Fellenoord-Klinkaert en in het verlengde van het zandpad
vanaf De Steegerf naar ‗café Duinzicht‘.
Wie heeft meer informatie over deze schietbaan?
Info s.v.p. naar 0416-320995.

Lezing Yoïn van Spijk bij Drunense
Deining

Groen-Blauwe Handdruk voor Bert
van Opzeeland

Iedere eerste zaterdag van de maand is er een
inspirerende ochtend in de Bibliotheek te Drunen en op
zaterdag 1 juli om 11 uur houdt Yoïn van Spijk een lezing
over dialecten. De toegang is gratis.
Uit het persbericht:”Yoïn van Spijk neemt ons mee op reis
langs de inheemse talen van Nederland: de talloze
dialecten die tot het begin van de vorige eeuw de
alledaagse omgangstalen waren van het merendeel van de
bevolking. Om vreemde talen te horen kunnen we op
vakantie naar het buitenland gaan, maar het is fascinerend
hoeveel bijzonders onze eigen Lage Landen te bieden
hebben.”

Peter Ketelaars(l) reikt de Groen-Blauwe Handdruk uit aan
Bert van Opzeeland. ( Foto Hallo Heusden )

Bert zet zich op veel fronten in voor cultuurhistorie en
natuur. Hij is o.a. een zeer actief lid van onze
heemkundekring en van de lokale dassenwerkgroep. Dat
laatste is de reden dat waterschap Aa en Maas hem de
aanmoedigingsprijs uitreikte. Peter Ketelaars van
waterschap Maas en Aa: ―Bert helpt ons enorm om het
succes van de das niet een probleem te laten worden voor
de waterveiligheid. Zijn enthousiasme, deskundigheid en
daadwerkelijke hulp stelt hij altijd belangeloos beschikbaar
en daar zijn wij als waterschap heel blij mee. Dit is een heel
mooi voorbeeld van samenwerking tussen inwoners en
overheid, in dit geval met waterschap Aa en Maas. Het
bestuur van het waterschap heeft participatie hoog in het
vaandel staan en daarom staan we hier op een feestelijke
manier bij stil.‖

Yoïn van Spijk

Maritiem Heusden
Kom naar de werfdagen!
In de zomermaanden houdt het Gouverneurshuis in
Heusden elk laatste weekend van de maand ‗werfdagen‘,
aansluitend bij de tentoonstelling Heusden Maritiem. Op de
zaterdagen kunnen kinderen deelnemen aan de leukste
activiteiten en hun eigen boten bouwen. Op de zondagen
staan ‗mannen van de werf‘ paraat om bezoekers rond te
leiden en verhalen over de historie van de werf te vertellen.
Meer informatie: www.heusdenmaritiem.nl

Historische boerderij aan de zeedijk door
brand verwoest.
Op vrijdagmorgen 16 juni j.l. brandde het oude boerderijtje
op de kruising Zeedijk / Naulandseweg in Elshout volledig
af. Het was een vast baken in de dijken-fietsroute rondom
de gemeente Heusden.
Historisch gezien was het een voormalig veerhuis. In de
wintermaanden zette de schipper de mensen over, die in
Baardwijk of Waalwijk moesten gaan werken. De
Baardwijkse Overlaat liep ieder jaar vol met het overtollige
water uit de Maas, de Dommel en de Aa.
De naam van die schipper was van Hulten, maar nazaten
van hem uit Elshout en Drunen kennen we nog steeds met
hun bijnaam: ―De Schipper‖

Het markante boerderijtje dat vroeger dienst deed als
Veerhuis is niet meer ( foto: Toon Groot 2010 )

In Memoriam Peter Klerks
‗Een markant Bourgondiër en allemansvriend is ons
ontvallen. Het tijdperk ―dikke Peer‖ is voorbij‘, aldus de
rouwkaart die wij ontvingen. Peter werd 62 jaar en overleed
na een langdurige ziekte. Op dinsdag 20 juni is hij, na een
kerkdienst in een overvolle parochiekerk van Elshout,
begraven op het kerkhof aldaar. De O.L. Vrouwe Schuts,
waarvan hij meer dan 40 jaar lid geweest is, zorgde voor
de traditionele begrafenis met gilde-eer.
Peter was vele jaren lid van onze vereniging en toen wij in
2006 begonnen met adverteren in de nieuwsbrief Plekbord
was zijn kantoor ‗P. Klerks Administraties‘ de eerste, die
ons daarmee financieel ondersteunde.

Ook is het aantal rondleidingen toegenomen. Was het in
het begin zo dat het museum één dag en later twee dagen
in de week open was, nu is het museum open van
maandag tot en met zaterdag.
Je kunt er nu ook met grote groepen terecht, omdat Jo zo
nodig hulp krijgt van rondleiders, die ongeveer net zo
kunnen kletsen als hij. Want, zo zegt ie, het verhaal erbij is
zeker zo belangrijk en volgens Jo en Riek van der Heijden
moet daar veel humor in.
Groepen vanaf ongeveer vijf personen kunnen worden
rondgeleid. Ben je alleen of met z‘n tweeën dan word je bij
een ander groepje gevoegd.
Alles wel op afspraak.
De sfeer die er hangt is er een van gastvrijheid en vroeger
tijden. Je kunt ook genieten van het groen en de vogels.
Kortom, een wereld die de nostalgie oproept als het gaat
om rust en de goede dingen van vroeger.
De familie is trots en gelukkig dat ze zo‘n mooi museum
opgebouwd hebben waar je een leuke rondleiding kunt
krijgen en nog efkes kunt buurte.
Adres: Spurkstraat 70 5275 JD Den Dungen
Tel. 073 - 594 1101 e-mail: info@brabantsleven.nl
www.brabantsleven.nl

Geopend van: 1 april t/m 31 oktober (zondag gesloten)
Alleen op afspraak!

Drunense Fietsvierdaagse
Dit sportieve evenement van 18 juli t/m 21 juli is voor vele
fietsliefhebbers vaste prik op hun agenda. De mooie routes
door Midden-Brabant staan garant voor Bourgondische
gezelligheid en laten je kennismaken met de vele mooie
plekjes in deze streek. Je komt door Nationaal Park De
Loonse en Drunense Duinen, karakteristieke stadjes en
gemoedelijke Brabantse dorpen. Jong en oud beleeft veel
plezier aan de dagelijkse routes van 40 en 65 kilometer. Je
kunt per dag bepalen welke afstand je die dag wilt fietsen.

Bezoek een eens museum
Museum ’t Brabants Leven in Den Dungen
Het museum van de familie van der Heijden herbergt een
grote verzameling gereedschappen en benodigdheden
voor beroepen van vroeger. In totaal zijn er zo‘n 35
beroepen tentoongesteld, waaronder een klompenmaker,
smid, timmerman, sigarenmaker, bakker en mandenmaker.
Er is een winkeltje van vroeger en een schooltje. Er is ook
een religieuze kamer waar je alles van het Rijke Roomsche
leven terugvindt. Verder is er de nagenoeg authentieke
boerderij waarin de familie van der Heijden zelf woont.
Er worden rondleidingen gegeven op afspraak. Tijdens die
tocht wordt men met humor geleid langs alle spullen die het
museum rijk is. Es ge Brabants kunt is dè wel hendig, maar
ook zonder die taalkennis kun je genieten van alle
spullekes of zoals Jo van der Heijden zelf zegt ‖ouwe
rommel‖. Natuurlijk is er ook plek om un bakske te vatte.
In 15 jaren is de verzameling aardig gegroeid en zeer
compleet geworden.

Locatie: "De Booginn" in sport- en recreatiepark "De
Schroef , Prins Hendrikstraat te Drunen
Contact: Gerard Nagtzaam 06-22655030
www.drunensefietsvierdaagse.nl

Dagexcursie naar Bergen op Zoom, zaterdag 17 juni 2017

Foto‟s: Marian Janssen

Dagexcursie naar Bergen op Zoom, zaterdag 17 juni 2017

Een bezoek aan het Markiezenhof was zeker de moeite waard.

foto‟s: Marian Janssen

Wandeling Baardwijkse Overlaat, zondag 25 juni 2017 o.l.v. Gien van Wijk

Foto‟s: Andre Jansen

