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Beste lezers 
 
De vakantie is weer achter de rug, we zijn uitgerust en kunnen er weer tegenaan. Zo ook 
onze vereniging die weer tal van activiteiten op het programma heeft staan. Zoals een 
lezing over de Molukkers in ons land, rondleidingen te over en in het weekend van 9 en 10 
september tijdens Open Monumentendag zijn er ook in Heusden weer diverse activiteiten. 
Dus kom in beweging zou ik zeggen en geniet. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Koninklijke Onderscheiding voor Ad van Kessel 
 

Wederom kreeg een lid van onze vereniging een 
Koninklijke Onderscheiding en nu was het de beurt 
aan Ad van Kessel uit Vlijmen. Decennialang is Ad 
bekend van zijn foto‟s over het Vlijmense en later het 
Heusdense wel en wee. Eerst voor het weekblad De 
Vlijmscherper, later voor De Scherper en de afgelopen 
6 jaar voor HalloHeusden.nl 
Met zijn digitale camera maakt hij ook foto‟s voor tal 
van gemeentelijke liefdadigheids- en dienstverlenende 
instellingen. Veel werk maakte hij voor de digitale 
uitgave over het „Rijke Vlijmense Wielerleven‟.  
 
 
Foto: Heusden in Beeld 

 

 

 
Lipsboden op de website 

 

In de periode 1953-1985 is door Lips BV in Drunen 210 maal het personeelsblad 
Lipsbode uitgegeven. Grotendeels zijn deze nu te raadplegen op onze website onder de 

link „Collecties‟. Op het overzichtsblad staan echter nog een aantal gele blokjes. Dat zijn de 
uitgaven die nog ontbereken. Wie kan ons helpen met deze nog ontbrekende exemplaren? 
Neem dan contact op met het secretariaat. 
 

 

PPlleekkbboorrdd  

http://www.hkkonsenoort,nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl


Column 
 
 
Eind augustus, de echte zomer zit 
er nagenoeg op, we zitten klaar 
om van een mooie nazomer te 
gaan genieten. De zomermaanden 
zijn bij uitstek geschikt om de 
normale activiteiten even op een 
lager pitje te zetten. Lekker andere dingen te gaan doen, 
daarbij hopelijk geholpen door mooi weer.  
 
Maar „op een lager pitje‟ betekent iets anders dan helemaal 
niets doen. De heemkundekring houdt in de zomer niet op 
te bestaan. Activiteiten voor het najaar moeten toch worden 
voorbereid, MGT en Plekbord moeten toch weer worden 
gevuld en voor sommige activiteiten zijn de zomermaanden 
dan juist weer heel geschikt. Denk daarbij vooral aan de 
(dorps)wandelingen, die in minder dan een jaar tijd razend 
populair zijn geworden.  
 
Het mooie van deze wandelingen, niet alleen in het dorp, 
maar ook in het veld, is, dat je naderhand voortaan met 
andere ogen gaat kijken. Laatst heb ik mee gelopen in de 
wandeling door de Baardwijkse Overlaat en hoorde iemand 
zeggen: „ik loop hier al jaren en ik heb dat ding (waar de 
vroegere turfvaart in het Drongelens Kanaal uitkomt)  al zo 
vaak gezien. Nou weet ik eindelijk wát ik al die keren 
gezien heb. Gegarandeerd, dat die persoon zich dat bij 
elke volgende wandeling zal herinneren. Het komt er in 
feite op neer, dat kennis je „de ogen opent‟. Je hebt het 
altijd al gezien, maar toch heb je het zonder kennis erover, 
eigenlijk nooit écht gezien. 
 
Uit vroeger tijden stamt het gezegde „Kennis maakt macht‟. 
Dat klopt, want daar, waar de grote meerderheid 
ongeletterd is door het gebrek aan lees- en 
schrijfvaardigheid, kan degene, die wel kan lezen en 
schrijven de zaken naar zijn hand zetten. In onze wereld 
gaat dit gezegde steeds minder vaak op, omdat lezen en 
schrijven tot de basisvaardigheden van iedereen horen, zij 
het niet voor iedereen in dezelfde mate. We kunnen er als 
heemkundig belangstellenden wel een variant op maken: 
„Kennis is genieten‟.  Vraag het aan de talrijke mensen, die 
al een (dorps)wandeling hebben meegemaakt. Zeker 
weten, dat zij voortaan met andere ogen kijken en daarbij 
vaak vol trots hun nieuw vergaarde kennis delen met de 
mensen in hun gezelschap. 
 
Daar komt nog bij, dat we bij deze activiteiten niet blijven 
hangen in het verleden. Het is juist de kracht van deze 
wandelingen om lopend in het heden te horen en te zien 
hoe het vroeger geweest is. Dat is echt heemkunde, toch? 
Onze leefwereld, ons heem, verandert voortdurend en 
daarom moet de heemkunde voortdurend mee veranderen. 
Door de wandelingen, steeds vaker met bijbehorend 
fotoboek, worden heden en verleden met elkaar 
verbonden. Door kennis van het verleden, valt het heden 
beter te begrijpen. Hoe kun je bijvoorbeeld de problematiek 
van het centrum van Vlijmen begrijpen, wanneer je niet 
weet welke invloed neerstortende V1‟s daarbij gehad 
hebben?  
 
Door deze en andere activiteiten doet onze vereniging 
precies, waartoe ze is opgericht. Kennis vergaren en 
kennis delen over zoveel moois en interessants, dat in ons 
werkgebied is voortgebracht. Delen op een manier, die 
vanzelf uitkomt bij „kennis is genieten‟.  
 
Adrie 
 
 

 
 

Liliane Brekelmansstraat 
 
Onlangs kreeg Liliane Brekelmans, de oprichtster van het 
naar haar vernoemde Lilianefonds,  haar straatnaam in de 
buurt waar zij vroeger woonde. In april 2009 heeft onze 
vereniging het verzoek daartoe aan Gemeente Heusden 
gericht. Op 15 december daaropvolgend, besloot de 
gemeenteraad positief hiertoe, met de opmerking dat de 
straatnaam toegekend zou worden wanneer er in haar 
oude woonomgeving de mogelijkheid toe was. Die kans 
kwam er met het plan “De Putter”.   Meer informatie over 
het Lilianefonds en haar oprichtster: www.lilianefonds.nl 
. 

 
 

 

Heemkunde, Ontdek het Sámen 
 

Op zondag 1 oktober organiseert de Werkgroep Educatie 
voor de zesde keer de „Heemkunde, Ontdek het Sámen‟ 

dag. Ouders en grootouders zijn hierbij van harte 
uitgenodigd om samen met hun (klein)kinderen de 
verschillende facetten van Heemkunde te ontdekken. Voor 
deze dag is een programma gemaakt, waarin allerlei 
vormen van heemkunde op een leuke en leerzame manier 
gepresenteerd worden. Er zijn 15 verschillende activiteiten 
te beleven, zoals o.a. magneetvissen, leer bewerken, het 
zoeken met een metaaldetector en het maken van een 
hoorspel.  
Deelname is gratis maar het is wel noodzakelijk om u per 
mail aan te melden met educatie@hkkonsenoort.nl  

Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt (aantal 
volwassenen en aantal kinderen) met de namen en 
leeftijden van de kinderen.  
Interesse? Meld u dan tijdig aan want het aantal 
deelnemers is beperkt.  
Dus, op zondag 1 oktober bent u vanaf 13:00 uur welkom 
op Abdij Mariënkroon. 

Om 13:30 uur vangt het programma aan en om 16:30 uur 
is het afgelopen. 

 

http://www.lilianefonds.nl/


 

 
Rondleiding in Engelen 

 

Op zondag 10 september (Open Monumentendag) houdt 
heemkundekring Angrisa rondleidingen door de oude kern 
van Engelen. Ook de NH-kerk is dan open. De 
rondleidingen starten tussen 11.00 en 16.00 uur, steeds op 
het hele uur vanaf De Engelenburcht. Dan wordt ook hun 
gratis app „De Integraal‟ gepromoot, die je wandelend of 
fietsend door Engelen voert. Je hoort dan allerlei leuke 
informatie over de plekken waar je langs komt en dit kun je 
uiteraard het hele jaar door doen. 
 

 

Rondleiding R.K. kerk in Helvoirt 
 

Op 9 en 10 september (Open Monumentendagen) is ook 
de Nicolaaskerk in Helvoirt tussen 13.00 en 16.00 uur 
open. Rondleidingen beginnen om 14.00 uur. Daarbij wordt  
uitleg gegeven over de achtergrond en de symboliek van 
o.a. de tientallen plant- en diersymbolen waar de kerk zo 
bekend om is. Ook wordt de mogelijkheid geboden om de 
toren tot de spits te beklimmen. Het adres is Kastanjelaan 
16 in Helvoirt. Zie voorafgaand de mooie beeldreportage 
die Ad Hartjes onlangs maakte: 
https://myalbum.com/album/p4a7DWE8m7g7 
 
 

 

Kaboutertjes bestaan niet … of toch wel? 
 

Wie denkt dat kaboutertjes niet bestaan heeft het heel erg 
mis, want op 20 mei jl. waren er maar liefst 28 kaboutertjes 
op Mariënkroon te vinden. Oké, ze hadden weliswaar geen 
puntmuts en ook geen baard maar deze speltak in de 
leeftijd van 7 t/m 11 jaar kwam van Scouting Maurice 
Flacard uit Vlijmen. Zowel leden van de EC als AW waren 
opgetrommeld om met deze “Heemkunde Speurtocht” mee 
te helpen Samen met een 5 koppige kabouterleiding 
stonden wij de desbetreffende dag klaar om de 
kaboutertjes op de parkeerplaats op te vangen. Eenmaal 
compleet, verzamelden wij ons bij de Unit voor een 
welkomstwoord en een korte introductie. Vervolgens 
verplaatsten wij ons naar de toren en na een groepsfoto bij 
de onlangs overgeschilderde rode trap bij de ingang, kon 
de speurtocht van start gaan. 
Er waren in totaal 6 groepjes die elk onder toezicht van een 
EC lid stonden. Ieder groepje begon met een eigen 
onderdeel. In de Heemkamer werden weer fraaie 
familiewapens gecreëerd en omdat er tevens de 
dubbelexpositie over Lips en de mandenmakerij was,  
stonden de vragen dit keer in het teken van deze 
exclusieve spullen. 
 

Zo leerde onze gasten dat er verschillende manden waren, 
die verschillende functies hadden, zoals een “telmandje”, 
een “half bushel” of een “pluk kanus”. Sommige manden 
waren zelfs uitermate geschikt om lastige kaboutertjes in te 
stoppen. De indrukwekkende Lips tentoonstelling liet onze 
gasten kennis maken met de innovatieve techniek op 
scheepvaartgebied en de mondiale rol, die Lips in Drunen 
en de rest van de wereld heeft gespeeld.  
 

 
De groep kabouters op de trap van de kasteeltoren  

foto: Rini Wouters 

 
Bij de Unit, die als hoofdkwartier diende, waren meerdere 
onderdelen samengevoegd. Gezien het mooie weer, 
konden de tafels met modderbakken en scherven dit keer 
buiten worden gezet, zodat onze deelnemers fijn in de zon 
vazen konden plakken en in de modder konden wroeten. 
Het foto onderdeel, waarbij de deelnemers zelf een foto 
mochten maken, kwam ditmaal te vervallen. Het maakte 
plaats voor ouderwetse gezelschapsspelletjes, die 
eveneens buiten gedaan werden. In de Unit zelf konden 
onze gasten even bijkomen en zich daarbij tegoed doen 
aan fris en peperkoek, terwijl de leiding daarnaast nog kon 
kiezen uit koffie, thee, cappuccino en espresso. De 
bediening lag in handen van An Pullen en liet niets te 
wensen over. 
Ondertussen werd er op het terrein heel wat af gerend, 
want een object vinden op basis van alleen een foto was 
een hele opgave. De Heilige Bernardus ging nog wel maar 
waar zat nou die Barmhartige Samaritaan verstopt? 
Eenmaal gevonden maakte het verhaal achter dit 
monument duidelijk wat er zich tijdens de Tweede 
Wereldoorlog op Mariënkroon afspeelde. 
 
Na drie uur te hebben gemodderd, geplakt, getekend, 
gespeurd, gespeeld en gelachen kwam er weer een eind 
aan deze gezellige dag en verzamelde wij ons in de Unit, 
waar wij afscheid van elkaar namen. De kabouters lieten 
ons weten, dat ze het niet alleen als een leuke maar tevens 
ook als een leerzame dag hadden ervaren. Zoals 
gewoonlijk kreeg iedere deelnemer een presentje mee naar 
huis en voor de leiding was er wat leesvoer. Deze 
kabouterleiding was lovend over onze speurtocht en vond 
het zeker voor herhaling vatbaar. De eerstvolgende speltak 
zal daarom hoogstwaarschijnlijk de Welpen worden. Maar 
welke speltak het ook wordt, wij vinden het in ieder geval 
hartstikke leuk, dat we nu naast Scouting Garcia Moreno 
ook een andere scoutinggroep uit ons heemgebied er als 
deelnemer bij hebben. 
 
Martijn van de Wiel 
 

 

Inleveren kopij voor het volgende Plekbord 
vóór 15 september a.s. 
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Monumentmomentje 
 
Hier op dit dorpspleintje in Hedikhuizen waren lange tijd de 
drie belangrijkste voorzieningen van het dorp te vinden. De 
kerk, de school en, niet minder belangrijk, een café biljart 
met winkel. Het laatste stond lange tijd bekend onder de 
naam Café Van Tilborg. Het is nu moeilijk voorstelbaar dat 
zich achter deze gevel op dorpsgebied van alles afspeelde. 
Het café was bij uitstek de ontmoetingsplaats voor de 
dorpelingen. Zij ontmoetten elkaar hier bij doop- en 
huwelijksfeesten, begrafenissen en partijen. Ook het door 
veel dorpelingen uitbundig gevierde „Hekese carnaval‟ 
speelde zich hier af. Het matinee tijdens de jaarlijkse 
kermis, na de derde zondag van juli, ontbrak evenmin. En 
wie om een pak koffie, thee of suiker verlegen zat, kon 
terecht In het winkeltje. 

 
 
Het dorp kreeg tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog een zware slag te verduren. De torens van 
de oude én van de nieuwe Lambertuskerk werden 
compleet verwoest door Duitse soldaten. Voor de 
kerkgangers moest een oplossing gezocht worden. In de 
biljartzaal van het café werden vanaf januari 1945 
kerkelijke diensten gehouden. 
Uitbaatster Dien zwaaide als laatste de scepter over het 
café. Zij was een begrip voor alle inwoners. In 1986 werd 

het café voorgoed gesloten. Vervolgens werd het pand in 
gebruik genomen als woonhuis. Wat bleef bestaan is het 
Heilig Hartbeeld, dat decennia lang alles overzag. 
Gebouwd 1920,  ingewijd 1936. 
 
Nico Dircksens 

 

 

Lezing over Molukkers 
 

Op dinsdag 12 september wordt de 
lezing verzorgd door Louise 
Parihala. In 1951 kwam zij als 4-
jarig meisje met haar ouders naar 
Nederland; samen met nog 12.500 
andere Molukkers, voornamelijk ex-
KNIL-militairen, inclusief familie. 
Haar vader was ook KNIL-militair 
en had meegevochten aan de kant 
van Nederland tegen Soekarno. 
Op dienstbevel moesten zij 
Indonesië verlaten voor een tijdelijk 
verblijf van zes maanden in 
Nederland. De KNIL-militairen met 
hun gezinnen kregen onderdak in 
een deel van het oude 
concentratiekamp Vught. (KNIL 
betekent Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger). Vlak voor de 
aankomst in Nederland werden alle 
militairen ontslagen. Dat was een 
schok. Terugkeer naar Ambon 
werd haast onmogelijk. 
Die beloofde zes maanden zijn 
inmiddels 65 jaren geworden. In 
1968 besloot de regering dat de 

Molukkers definitief in Nederland mochten blijven. In kamp 
Vught, omgedoopt tot woonoord Lunetten, wonen nu nog 
steeds 300 Molukkers. De andere Molukkers zijn over het 
hele land verspreid. Hoewel zij al heel lang in Nederland 
wonen, is er weinig over de Molukkers bekend. Natuurlijk 
borrelt dan bij ons de treinkaping naar boven. Maar wat 
weten we eigenlijk van hen? 
Mevrouw Parihala vertelt over de geschiedenis van het 
Molukse volk. Ook laat zij ons kennis maken met de 
Molukse cultuur en hun traditie. De lezing wordt muzikaal 
omlijst door Tony Parinussa. 
Deze avond horen we, hoe het deze groep mensen 
vergaan is in de afgelopen 65 jaar. 
De lezing is bij De Remise, Grotestraat 267 te Drunen, 
begint om 19.30 uur en de entree bedraagt € 4,00, incl. kop 
koffie/thee. Opgave vooraf kan via www.hkkonsenoort.nl, 
de mail bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch 04163-

320995.  
 

 

Middagexcursie naar Nederhemert-Zuid 
 
Op zaterdagmiddag 7 oktober hebben we onze jaarlijkse 
middagexcursie, waarvoor we dit jaar naar Nederhemert-
Zuid gaan. We hebben daar een wandeling van ca. 2 uur 
onder leiding van eigen gidsen en de wandeling begint om 
14.00 uur. 
Vanaf 13.30 is de ontvangst met koffie/thee en 
„Nederhemertse mik‟ bij de welbekende speeltuin. Wij 
hebben ervoor gezorgd, dat ook de monumentale NH-Kerk 
open is, iets dat voor wandelaars zeer zeldzaam is. De 
kosten voor deze middag zijn €5,- p.p. en dat bedrag kan 
die middag met Ans Zeeuwen worden afgerekend. Opgave 
vooraf is gewenst middels: www.hkkonsenoort.nl, 
bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995. Wij gaan er 

vanuit dat eenieder het vervoer per auto of fiets zelf regelt. 

http://m.hbtheusden.nl/hedikhuizen/oude-sint-lambertuskerk
http://m.hbtheusden.nl/hedikhuizen/sint-lambertuskerk
http://www.hkkonsenoort.nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl


Het dorpje Nederhemert-Zuid 

Nederhemert-Zuid (ook bekend als "Het Eiland") ligt ten 
zuiden van de Afgedamde Maas. Het dorpje telt circa 45 
inwoners. Vanaf 1915 is de speeltuin een trekpleister voor 
jong en oud en is daarmee een van de oudste speeltuinen 
van Nederland. De Nederlands-Hervormde kerk is 
gebouwd in de 14e-16e eeuw. Tot 1944 had de kerk nog 
een toren en een schip, maar deze werden in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest. Het in 1550 gebouwde koor werd 
in 1958 gerestaureerd en in gebruik genomen als kerk. 

Het bekendste gebouw van het dorpje is Kasteel 
Nederhemert. De eerste delen van het kasteel werden rond 
1300 gebouwd. Het kasteel werd in de laatste dagen van 
de Tweede Wereldoorlog door brand verwoest, alleen de 
indrukwekkende buitenmuren bleven overeind staan. Het 
heeft 50 jaar moeten wachten op restauratie, maar in 2001 
werd er dan toch mee begonnen en die duurde tot in 2005. 

Tot 1990 stond de dikste populier van Nederland (door 
bewoners "de dikke boom" genoemd) vlak bij de ruïne van 
het kasteel. Deze reus, met een stamomvang op 1,3 meter 
hoogte van 760 cm, een hoogte van meer dan 30 meter en 
een leeftijd van 130 à 140 jaar, werd geveld door de zware 
storm op 25 januari van dat jaar. De boom was een 
zogenaamde Late Canadapopulier (lat. Populus x 
canadensis 'serotina') en schijnt een grensboom (op de 
grens van Gelderland en Noord-Brabant) te zijn geweest. 
Het onderste deel van de boom was hol. Tevens bevinden 
er zich twee mammoetbomen (lat. Sequoiadendron 
giganteum): één op het terrein van het kasteel en één op 
privéterrein in de buurt van het kasteel. In de omgeving van 
Nederhemert doet van oudsher het verhaal de ronde dat 
zaadjes van deze bomen in 1815 door de toenmalige baron 
van Nederhemert uit St. Petersburg werden meegenomen. 
Hij haalde toen met een delegatie edelen Anna Pawlowna 
Romanov, dochter van de Russische tsaar, op voor haar 
trouwpartij in 1816 met de toenmalige kroonprins Willem II. 
Nederhemert-Zuid heeft een beschermd dorpsgezicht 
 

 
De N.H. Kerk op Nederhemert-Zuid 

 
 
Werkgroep Begraafplaatsen 
 
Sinds enige tijd hebben we een werkgroep 
„Begraafplaatsen‟ en de leden ervan zijn Antoinette en 
Kees van Bladel, Nell van Bladel, Eli en Dinie Maas, Nico 
Dircksens, Ad Hartjes en Bart Beaard. Van de gesloten 
begraafplaatsen in Herpt en Oudheusden (Herptseweg en 
Vestingstraat) heeft de werkgroep de inventarisatie 
inmiddels klaar. De inventarisatie gebeurde op verzoek van 
Gemeente Heusden. Van de inventarisaties zijn mooie 
boekwerken verschenen, die bij het secretariaat 
verkrijgbaar zijn. Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan de inventarisatie van het oude gedeelte van de 
algemene begraafplaats Buytenhove in Heusden, de 
Joodse begraafplaats in Heesbeen en de NH-begraafplaats 
in Drunen. Vervolgens gaat de werkgroep verder met het 
kerkhof van de St. Catharinakerk in Heusden. 
 

 
 

Onlangs vonden we op de gemeentewerf in Drunen een 
gedeelte van het grafmonument MARIA BAX dat jarenlang 
op de speelplaats van de Fatimameisjesschool in Heusden 
heeft gestaan (foto). Wij gaan nu proberen om het te 
plaatsen op het oude gedeelte van de algemene 
begraafplaats Buytenhove in Heusden bij de andere 
grafmonumenten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speeltuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Hervormde_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(bouwkunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priesterkoor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Nederhemert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Nederhemert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Populier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Storm_van_25_januari_1990
https://nl.wikipedia.org/wiki/Storm_van_25_januari_1990
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sequoiadendron_giganteum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sequoiadendron_giganteum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Petersburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksbeschermd_gezicht_Nederhemert_-_Zuid


Brabantse Wijsheden 
 
Onze erevoorzitter Anton van der Lee heeft de teksten 
verzorgd van een boekje met als titel „Brabantse 
Wijsheden‟. Het boekje van 64 bladzijden is samen met 12 
bijpassende ansichtkaarten verpakt in een mooi 
bewaarblik. Het boekje wordt uitgegeven door De Lantaarn 
bv in Ede met ISBN nummer 978-94-6188-755-7. Ook te 
verkrijgen via bol.com voor € 9,99. 

 
 

 
Voor uw agenda 

 
Zaterdag 9 en zondag 10 september 

Rondleiding RK Kerk te Helvoirt 
 

Zondag 10 september 
Wandeling “Poort van Heusden” 

Vertrek Nieuwkuijksestraat 167, 10.00 uur 
 

Zondag 10 september 
Rondleiding door Engelen, 

vanaf 11.00 uur bij de Engelenburcht 
 

Dinsdag 12 september 
Lezing over Molukkers   

Café Restaurant “De Remise” om 19.30 uur 
 

Zondag 1 oktober 
“Heemkunde, ontdek het samen” 

Vanaf 13.00 uur bij Abdij Mariënkroon 
 

Zaterdag 7 oktober 
Excursie naar Nederhemert-Zuid  

13.30 uur speeltuin aldaar 
 

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober 
Expositie schilderijen Antoon Lommers 
11.00 uur tot 17.00 uur, ’t Rad Elshout 

 
 

 
 
Dorpswandelingen Drunen en Vlijmen 
 

In de maanden oktober t/m december zullen nog enkele 
malen de dorpswandelingen in Drunen en Vlijmen 
plaatsvinden op zaterdagmiddag en/of zondagochtend. De 
data zullen in de regiobladen bekend gemaakt worden en 
in het volgende Plekbord. 
 

Wandeling “Poort van Heusden” 
 

 
Henk Roestenburg geeft uitleg tijdens een 

 van zijn rondleidingen 

 
Op zondag 10 september organiseren we een wandeling 
op het landgoed “Poort van Heusden”. De gids voor de ca. 
2 uur durende wandeling is ook dan weer Henk 
Roestenburg. Het vertrek is om 10.00 uur op de 
parkeerplaats van Roestenburg Kwekerijen, 
Nieuwkuijksestraat 167 te Nieuwkuijk. De wandeling is 
gratis, maar aanmelden is gewenst, omdat we de groep op 
maximaal 25 personen willen houden. Opgeven kan via 
mail bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995 

 
 

 

Vesting Heusden, daar is van alles te 
doen! 
 
Biënnale 'Kunst in de Vesting 

Op 9 en 10 september 2017 staat Heusden Vesting in het 
teken van de kunst. Op verschillende locaties presenteren 
professionele kunstenaars, designers en galeries zich aan 
het publiek. Tijdens dit evenement kan men kennismaken 
met een variatie aan kunst en design. Geïnteresseerden 
kunnen deze twee dagen gratis deelnemen aan de 
wandeling Handmade in Heusden. Deze zesde editie van 
Biënnale 'Kunst in de Vesting' wordt gehouden in het kader 
van de landelijke manifestatie 'Van Mondriaan tot Dutch 
Design'. 
 
Irish folk & shanty festival 

Op zondagmiddag 10 september 2017, organiseert Deining 
haar 4e Irish folk & shanty festival in Heusden-vesting. 14 
groepen met onder meer namen als Shepperds Pie, 
Chanting Lads, Ol'foxes, Seyl & Treyl, Hodgepodge, 
Scheepsfolk, The jolly sailors en Alle Hens spelen die 
middag op de mooiste locaties en terrassen in de vesting. 
 

 
 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
https://www.hbtheusden.nl/2017-biennale-handmade


Kaboutertjes bestaan niet … of toch wel? 
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