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Beste Lezers 
 
Met deze editie zijn we aan het einde gekomen van een heemkundejaar met wederom 
heel veel activiteiten. Maar ook een jaar waarin we met eerst Rini Wouters en daarna Peter 
de Jongh afscheid hebben moeten nemen van twee mensen, die bergen werk voor onze 
vereniging hebben verzet. Tot het einde van het jaar gedenken wij hen bij de 
mandenmaker expositie in onze heemkamer. In 2019 gaan we gewoon door met al onze 
activiteiten, waarbij de herdenkong van 75 jaar bevrijding veel aandacht zal krijgen. 
Vergeet niet om de datum van de jaarvergadering alvast in uw agenda te zetten. Maar 
vooralsnog wensen bestuur en redactie van dit blad u bijzonder fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2019. 
 
Veel leesplezier.  
  

 
Ledenvergadering 2019  
 
De Ledenvergadering 2019 zal gehouden worden op dinsdag 12 februari om 19.30 uur in 
Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen.  
De agenda ziet er als volgt uit:  
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter  
2. Notulen van de ledenvergadering op 20.02.2018  
3. Jaaroverzicht 2018  
4. Financieel verslag 2018  
5. Verslag kascommissie 2018  
6. Benoeming kascommissie 2019  
7. Begroting 2019  
8. Bestuursverkiezing  
9. Activiteitenplan 2019  
10. Rondvraag  
11. Sluiting van de vergadering.  
Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn in het partycentrum.  

 
Bestuursverkiezing  
Dit jaar is Adrie Verboord aftredend en herkiesbaar. Wij zijn op zoek naar nieuwe 
bestuursleden en conform de statuten kunnen kandidaten zich tot 15 januari melden bij het 
secretariaat. 
 

Jaarverslag en notulen  
Vanaf 15 januari staat het Jaarverslag 2018 op de website www.hkkonsenoort.nl. 

 

 

Contributie 2019  
 
De contributie voor 2019 bedraagt €21,- voor incassoleden. Dit bedrag zal medio januari 
worden geïnd. De contributie voor niet-incassoleden bedraagt €23,- en deze leden hebben 
met dit MGT/Plekbord een brief gekregen met het betalingsverzoek en het banknummer 
van onze vereniging. 

 

 

Vrijwilligersmiddag  
 
Op vrijdagmiddag 28 december is er een bijeenkomst bij de kerststallententoonstelling en 
mandenmakerexpositie in de kasteeltoren van Mariënkroon. Aanvang 14.00 uur. 
 
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op zaterdag 26 januari in het 
Patronaat te Nieuwkuijk.  
Alle vrijwilliger(ster)s krijgen hiervoor een uitnodiging. 

PPlleekkbboorrdd  
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Column  
 
Laatste lootje 
 
Mijn eerste column van dit jaar 
had een gouden randje, de 
vijftigste en nu ben ik al aan de 
diamanten versie toe. Maar 
daaraan ga ik hier verder geen aandacht besteden. Het 
volstaat om trots te vermelden, dat mensen mij vaak laten 
weten mijn maandelijkse column altijd met plezier te lezen. 
Even vaak volgt daarop dan de vraag: waar haal je toch 
elke weer een thema voor je stukje vandaan. Het antwoord 
daarop is teleurstellend simpel: niet teveel over nadenken, 
dat komt vanzelf en vaak uit onverwachte hoek. 
Zoals op zondagmorgen 9 december, toen de 
dorpswandeling Nederhemert op onze agenda stond en ik 
besloot met onze stand-in gids Peter mee te lopen. Mooi 
groepje, slecht weer, maar ja, we waren er toch, dus aan 
de wandel. We vulden elkaar ook mooi aan, waardoor 
natuur en cultuur gelijkelijk aan bod kwamen. Totdat we bij 
het verlaten van de schans stil hielden bij een oude eik met 
heel veel zijscheuten. Alleen die ene eik had dat en verder 
geen enkele andere boom. Nog opvallender was, dat Peter 
deze boom vervolgens gebruikte om uit te leggen, waar het 
spreekwoord „het loodje leggen‟ vandaan komt. De boom is 
kennelijk in heel slechte staat en om toch enigszins te 
kunnen voortleven en misschien ook nog wel eikels voort te 
brengen, maakt de boom zijscheuten ofwel loten.  
Zou kunnen, maar deze uitleg was voor mij helemaal 
nieuw. Ik meende ook echt, dat je in al die uitdrukkingen 
„het loodje‟ schrijft en niet „het lootje‟. Oprechte 
verwondering dus, maar het klonk plausibel en er was geen 
enkele noodzaak om er op dat moment aan te twijfelen en 
al helemaal niet om er een discussie over te starten. Nee, 
gewoon weer wat geleerd, mooi toch? 
Thuisgekomen kon ik het toch niet laten om op te zoeken, 
hoe het nou zit met dat loodje/lootje. En nee, de verklaring 
van de herkomst, door Peter zo geloofwaardig naar voren 
gebracht, heb ik helemaal nergens kunnen terugvinden. In 
(bijna) alle gevallen was in lang vervlogen tijden het loodje 
een plaatje van lood, dat werd uitgegeven als bewijs van 
betaling en later weer werd ingenomen. Geleidelijk aan is 
de betekenis negatiever geworden en betekent „het loodje 
leggen‟ failliet gaan of sterven. Bij dat laatste wordt ook wel 
geopperd, dat arme mensen bij ziekte een loodje kregen 
van het stadsbestuur, waarmee ze zich konden melden bij 
het gasthuis. De verwachting was dan, dat ze daar niet 
lang zouden blijven, maar redelijk spoedig na opname wel 
zouden sterven, het loodje wel zouden leggen. 
Is dit heemkunde? Niet met dit voorbeeld, maar er zijn 
zeker spreekwoorden en gezegdes, die alleen in ons 
heemgebied gebezigd zijn. Kijk er het woordenboek-in-
wording van Marie van de Middelhaai maar op na. Wat 
zeker wel voor ons geldt, is dat we in onze publicaties van 
welke aard dan ook, zulke verklaringen als die van Peter 
helemaal niet hoeven weg te laten, maar dat we wel altijd 
heel zorgvuldig moeten zijn om iets als „dé waarheid‟ neer 
te zetten. 
 
Adrie 
 

 

Ingezonden:   
“Brieven uit de Drunense Haai” 
 
Ik heb genoten van het artikel in  "Met Gansen Trou" van 
Yoïn van Spijk  over de brieven uit de Drunense haai. 
Ik had er wel meer van willen lezen . 
Het artikel besloot met de mededeling, dat wie 
geïnteresseerd  was moest surfen naar : kranten.salha.nl,  

 
 
maar het is me niet gelukt om daar meer  brieven 
tevoorschijn te toveren. Wel zag ik covers van de krant  De 
Echo van het Zuiden, maar geen pagina  7 of meer 
brieven. 
 
Ik ben zelf niet in Drunen geboren, maar in Tilburg, ( ver 
voor de oorlog) waar natuurlijk een heel ander dialect werd 
gesproken. 
Mijn ouders kwamen uit Waalwijk zodat ik toch wel 
Langstraatse klanken gehoord heb in mijn jeugd. 
Bovendien woonden we een tijd naast boeren en spraken 
we toch veel Brabanders. 
Ik vind het heerlijk om dat Brabants te horen of te lezen. 
 
Na veel omzwervingen heb ik de laatste 20 jaar in Drunen 
gewoond, maar sinds vorig jaar niet meer, maar ik vind het 
nog steeds leuk om  "Met Gansen Trou " te lezen.   
Ik houd me aanbevolen voor meer informatie over de 
 Brieven uit de Drunense haai.     
 
Bep  Kamphuis       

 

 

Cadeaulidmaatschap 
 
In het vorige Plekbord is aan het begin van de 
decembermaand nog eens onder de aandacht gebracht, 
hoeveel mooie cadeaus in de vorm van een boek of boekje 
te verkrijgen zijn in diverse winkels of bij onze webwinkel. 
Een oproep, waaraan velen gelukkig gehoor hebben 
gegeven. 
Maar we hebben nog een heel mooi cadeau in de 
aanbieding. Daarmee krijg je niet één keer iets moois in 
handen, maar 11 keer per jaar. Doe iemand voor €21,00 
een lidmaatschap voor een jaar cadeau en grote kans, dat 
ze na deze aangeboden kennismaking zelf tot een 
lidmaatschap over gaan. Probeer het maar eens. 
 
Adrie Verboord 

  

 



Ingezonden:  
“Protestantse kerk in Vlijmen” 
 
In het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw was 
er in de kleine protestantse gemeente veel onenigheid. 
Oorzaak: o.m. de pachtgronden, eigendom van de kerk. 
Aan wie de pacht ? 
De komst in het jaar 1953 in Vlijmen van een zevental 
gezinnen  (religie: gereformeerd, synodaal) uit 
Ooltgensplaat(Z) bracht een frisse wind/nieuw bloed in de  
Protestants Ned. Hervormde gemeente. 
De verhuizing  naar Vlijmen van deze gezinnen hield 
verband met c.q. was een gevolg van de verhuizing, vanuit 
Zeeland na de watersnood van februari 1953, 
van het zaadbedrijf “Hobbel”; vestiging aan de Deken van 
Baarstraat in Vlijmen. De Zeeuwse gezinnen moesten naar 
hedendaagse begrippen nog wel inburgeren. Het 
gemeentebestuur van de voormalige gemeente Vlijmen 
ontving van één van de nieuwkomers een schriftelijk 
verzoek om de straatnaam “St. Catharinastraat” te wijzigen 
in “Catharinastraat” ergo zonder het voorvoegsel “St.” !! 
  
C.P. Blaauwhof. 
 

 

De geschiedenis van Joden in Heusden 
 
In het komende voorjaar zal onze vereniging een aantal 
activiteiten organiseren met het thema „De geschiedenis 
van Joden in Heusden‟.  
 
1. Op dinsdag 12 maart 2019 zal er én in Nieuwkuijk én in 
Vlijmen een zogenaamde Stolperstein (struikelsteen) 
gelegd worden door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. 
In twintig jaren heeft hij in heel Europa duizenden messing 
herinneringsstenen gelegd vóór huizen waar voornamelijk 
Joodse slachtoffers van WO II woonden, die tijdens de 
oorlog in opdracht van de Duitsers zijn opgepakt, naar 
concentratiekampen zijn gedeporteerd, alwaar ze zijn 
vermoord. Bij het project zullen enkele klassen van 
basisscholen worden betrokken. Johan van den Ossenblok 
en Gerry de Jong, leden van de Educatie Commissie, 
hebben hierover de contacten. Door de gemeente Heusden 
is voor dit onderdeel van ons programma een mooie 
projectsubsidie verleend.  
 

 
Door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig wordt  

een struikelsteen gelegd 

 
2. In het voorjaar zullen we met hetzelfde thema ook een 
tentoonstelling organiseren, die te zien zal zijn in de 
bibliotheken van Vlijmen, Drunen en Oudheusden.  
 
3. Ook zal dan het boek van Bert Meijs „Cis Suijs, de 
geschiedenis van een Vlijmense verzetsstrijdster‟ 
verschijnen. 

 Het Heerlijk Avondje van  
de KOMEET WIRTANEN 
 
Op maandag 10 december j.l. was het in de namiddag 
helder aan het worden. Aan de avondhemel waren nog 
enkele wolken te zien, maar de maan stond in zijn eerste 
kwartier aan de hemel. Spannend allemaal, zou het 
vanavond helder blijven? en zou de Komeet Wirtanen te 
zien zijn vanavond? Om 19.00 uur was ik aangekomen bij 
de Heemkunde-unit, het was al lekker warm en buiten 
kwam Willem Schot mij al tegemoet. Willem zou die avond 
een presentatie geven over kometen, sterrenbeelden en 
foto's tonen van de 
komeet 46P 
Wirtanen. Maar 
belangrijker nog, als 
het helder zou 
blijven zouden we 
naar de Komeet zelf 
opzoek gaan. Dus 
Willem had zijn 
prachtige telescoop 
al opgesteld. Langzaam maar zeker kwamen er steeds 
meer leden en aspirant leden de unit binnen. Nadat de 
beamer en de laptop waren aangesloten begon Willem 
Schot (zie foto) met zijn presentatie mede opgesteld door 
Urijan Poerink. Hij liet prenttekeningen zien van eeuwen 
geleden toen de mensen vol verbazing wezen naar dat 
vreemde verschijnsel aan de hemel. Er doken allerlei 
doemscenario's op, van het uitbreken van een oorlog tot 
het vergaan van de wereld. De presentatie ging verder over 
de vraag wat is een komeet, hoe snel gaat deze in het 
heelal, hoe groot zijn ze gemiddeld, stof en gasstaarten, de 
invloed van de zonnewind en waar komen de vallende 
sterren vandaan? Verder was er een film te zien van een 
satelliet die de zon bestudeerde en waarbij het opviel 
hoeveel kometen passeerden langs de zon. Er was zelfs 
een grote groep kometen, die met een enorme snelheid op 
de zon te pletter sloegen. Na de prachtige presentatie werd 
er nog met diverse telescopen gezocht naar de komeet 
Wirtanen en met enthousiasme werd deze waargenomen. 
In de komende periode reist de komeet van de Plejaden 
naar de zeer heldere ster Capella, hoofdster van het 
sterrenbeeld de Voerman. Deze ster is in het oosten ( vrij 
hoog ) goed zichtbaar. Bijzonder is dat op kerstavond 24 
december de komeet vrij dicht bij deze ster te vinden is. De 
voorspelde helderheid van de komeet is +3.5 magnitude. 
Probeer de komeet op kerstavond te vinden, vrij hoog in 
het zenit dus bijna boven je hoofd. Op 14 jan. 2019 is de 
volgende bijeenkomst van de Werkgroep Sterrenkunde 
Heusden. Het onderwerp is dan de Maan. We kijken dan 
vooruit naar de Maansverduistering van een week later.  
 
René Esser, voorzitter WSH 
 

 

Patronaat Nieuwkuijk 
 
In de loop van dit jaar heeft in het Patronaat de ruimte aan 
de Kerkstraat een grote opknapbeurt gekregen. De ruimte 
heet nu heel toepasselijk „De Huiskamer‟ en sinds begin 
oktober draait hier nu wekelijks het inloopprogramma Efkes 
Buurten. In het kader van de opknapbeurt is een grote 
kastenwand aangebracht voor de vaste gebruikers en op 
die wand wilden de beheerders graag een echt Nieuwkuijks 
tafereel afbeelden. Wat kun je dan beter doen, dan een 
afspraak maken met Nico de Bont om in zijn schier 
onuitputtelijke verzameling iets passends uit te gaan 
zoeken.  
De keuze is gevallen op de foto van de firma Van Mol – 
Pauwels / de Spar uit de tijd dat die nog gevestigd was aan 
de Nieuwkuijksestraat, tussen wat nu de van  



 
 
Schuppenstraat is en de Deken van Baarstraat. Wat 
hiermee beoogd werd is ook al werkelijkheid geworden. 
Deze foto roept meteen allerlei herinneringen op en het 
vormt daarmee het begin van de gesprekjes, waarom het 
bij deze groep gebruikers gaat. 
In Nieuwkuijk wil men overigens graag geloven, dat De 
Spar is opgericht door Van Mol – Pauwels / De Spar, maar 
dat is niet correct. 
De Nieuwkuijkse firma was met het rayon Oost-Brabant 
één van de groothandelaren en door het samengaan van 
verschillende groothandelaren is daaruit VDB – Verenigde 
Distributie Bedrijven voortgekomen als toeleverancier aan 
De Sparwinkels. De winkelformule van De Spar is in 1932 
opgericht door Adriaan van Well uit Zoetermeer. Ten tijde 
van het maken van de foto had De Spar een landelijke 
dekking met hun winkels. 
 

 

 
Monumentmomentje 
 
Fiets je vanuit de Torenstraat in Drunen over de brug van 
het Drongelens kanaal de Steegerf op zie je aan de 
rechterkant  een wat geheimzinnig aandoende ruïne liggen 
en vraag je je wellicht af waar die van afkomstig is. 
Het betreft hier de restanten van een in 1907 gebouwde 
villa ten behoeve van ingenieur Jonkheer Otto van Lidth de 
Jeude, belast met de algemene leiding van de aanleg van 
het kanaal van „s-Hertogenbosch naar Drongelen. Hierbij 
een korte weergave van de geschiedenis van deze villa 
zoals uitgebreid is beschreven in het boek “Van 
Baardwijkse Overlaat tot Drongelens kanaal” van Gini van 
Wijk. 
Slechts 3 jaar is deze villa door Otto bewoond als in 1910 
de bliksem inslaat en de villa ernstig  wordt beschadigd. Na 
herstel wordt de villa in 1927 gekocht door de Drunense 
burgemeester Loeff die het de naam “villa Erica” geeft. In 
1935 verkoopt hij de villa aan de familie Van Mill die hem 
verhuurt aan  Johannes van Keulen. Van Keulen vestigt er  

 
De ruïne van de voormalige Villa aan de Steegerf 

 
een café met speeltuin in met de naam “Steegerf” 
verwijzend naar het erf aan de Papesteeg, de oude naam 
voor de huidige Torenstraat/Stationsstraat.  De poort aan 
de Steegerf is er nog een stille getuige van. In 1944 wordt 
de villa annex café door de terugtrekkende Duitsers in 
brand gestoken en zijn tot op de dag van vandaag nog 
slechts de restanten in het bos zichtbaar.  
Na de oorlog is nog een aantal malen door de eigenaar 
gevraagd om vergunning voor herbouw, doch dit is niet 
meer toegestaan, mede in verband met de 
natuurbestemming ”nationaal park” van het gebied. 
De restanten zijn dus nog de stille getuigen van een stukje 
Drunense geschiedenis. 

 
Nico Dircksens 
 

 

Voor de verzamelaar……….. 
 
In het archief van de heemkundekring bevindt zich een 
doos met 4 plakboeken en meerdere kranten over de 
oorlog 1940-'45, de bezetting, bevrijding en de afhandeling 
van de oorlog tot ca. 1960. De 4 plakboeken bevatten een 
verzameling originele krantenberichten over de oorlog en 
de verzameling kranten is eveneens origineel. Een deel 
van deze kranten komt uit mijn persoonlijke collectie. 
Daarnaast liggen in het archief van de heemkundekring de 
originele verslagen van de Provinciale Staten van Noord-
Brabant, ingebonden, uit de periode 1830 tot 1920. Heeft u 
belangstelling voor deze archiefstukken? Dan graag 
contact opnemen met Gien van Wijk, mail 
gienvanwijk@ziggo.nl of 06-20266326. 
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„„De Eerste Wereldoorlog, 
moedercatastrofe van de 20e eeuw‟ 
 
Op 11 november jl. was het 100 jaar geleden dat de 
wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog werd 
getekend. Het leek ons interessant nogmaals aan deze 
gebeurtenis aandacht te besteden. We hebben hiertoe de 
historicus Jan van Oudheusden bereid gevonden. Hij heeft 
over deze oorlog een boek geschreven. In de lezing met 
als thema „De Eerste Wereldoorlog, moedercatastrofe van 
de 20ste eeuw‟, zet hij de oorzaken, het verloop en de 

gevolgen van deze 
oorlog uiteen. Hij doet 
dit op dinsdag 15 
januari in De Remise 
te Drunen. Aanvang 
19.30 uur.  

 
Vijf weken na de 
moord in Sarajevo op 
de troonopvolger van 
Oostenrijk-Hongarije 
kwamen jarenlang 
opgekropte 
spanningen tot 
ontlading. Juichend 
trok een jonge 
generatie Europeanen 
naar de slagvelden. 
Daar telde manhaftige 
moed echter niet. 
Soldaten werden 

„kanonnenvoer‟. Tegen de dodelijke uitwerking van 
granaatinslagen, machinegeweervuur en gifgas bestond 
nauwelijks afweer. Ruim negen miljoen soldaten stierven 
en een veelvoud raakte gewond of getraumatiseerd. De 
kaart van Europa werd door elkaar geschud. De oorlog 
vormde de kraamkamer van communisme, fascisme en 
nationaalsocialisme. De Tweede Wereldoorlog, de Koude 
Oorlog en de strijd op de Balkan en in het Midden-Oosten 
vonden hun wortels in deze wereldbrand.  
Dr. Jan L.G. van Oudheusden (Waalwijk 1949) is 
historicus, docent en auteur. Hij schreef het boek De 
Eerste Wereldoorlog. Een geschiedenis. Daarnaast 
verschenen van zijn hand o.m. boeken over de 
wereldgeschiedenis, de geschiedenis van China, die van 
de Verenigde Staten en die van het Midden-Oosten. 
 

 
Fijne kerstdagen en een  
voorspoedig Nieuwjaar 

 

Granaat en de expositie 
"mandenmakerij" in de heemkamer. 
 
Sinds enige tijd is onze mandenmakerexpositie in de 
Heemkamer verrijkt met een heuse granaat waarvoor in de 
Tweede Wereldoorlog duizenden manden zijn gemaakt in 
Vlijmen. Een mooie aanwinst met een interessant verhaal 
er bij. Tot onze verbazing was deze granaat na de 
expositie op zondag 2 december jl. verdwenen. Echter, 
oplettende BOA's hebben op de maandag na de expositie 
de granaat teruggevonden in Drunen. Deze zat onder de 
snelbinders achterop de bagagedrager van een 
damesfiets. (Zie de bijgaande foto). Gelukkig was een link 
met Heemkundekring Onsenoort snel tot stand gebracht en 
kan „de granaat‟ weer worden bewonderd op de 
Mandenmakerexpositie. Er is wonder boven wonder geen 
schade aangericht. 
 

 
 

Spreek(woord) verbod 
 
In de column van Adrie deze maand worden 
spreekwoorden aangehaald, deze zijn zeker een verrijking 
van onze (streek) taal en in heemkundeartikelen zijn ze ook 
al vaak beschreven en vernoemd. 
Maar het moet niet gekker worden, werden dit jaar de 
namen Jan Pieterzoon Coen en Michiel de Ruiter ter 
discussie gezet, vanwege hun foute verleden en zouden 
pleinen, tunnels en straten met hun naam dus daarom 
maar vervangen moeten worden. Ook aan de Zwarte 
Pieten discussie blijkt ook maar geen einde te komen. 
Op 6 december j.l. Sinterklaas is amper de haven 
uitgevaren terug naar Spanje, kom de 
dierenactivistengroep PETA met een opmerkelijk 
standpunt. Namelijk dat spreekwoorden verboden zouden 
moeten worden waar dieren in voorkomen. 
 
Laten we dan maar gelijk de knuppel in het hoenderhok 
gooien en de koe bij de horens nemen, we mogen straks 
de kat niet meer op het spek binden, en wat te denken van 
de katjes in het donker knijpen, maar is daar de MeToo 
beweging al niet mee bezig? 
We kunnen natuurlijk van een mug een olifant maken, 
maar toch, je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt.  
En wat de edele dieren betreft, je mag het paard niet meer 
achter de wagen spannen en dan als je het gekregen hebt 
zeker niet in de bek kijken. 
We moeten de huid niet verkopen voordat de beer 
geschoten is, anders kon men wel eens de hond in de pot 
vinden. Zou een ezel in de toekomst zich niet meer twee 
keer aan de zelfde steen mogen stoten en wat te denken 
van de muizen, als die niet meer mogen dansen als de kat 
van huis is.  



 
 
Is de volgende stap, geen dieren meer op de menukaart? 
Gelukkig kunnen we met de komende kerst nog genieten 
van een Ossehaas, eendenborst, een reerug of een 
konijnen- of kalkoenbout. 
Het is allemaal toch wel bij de beesten af, maar toch nog 
een fijne Kerst gewenst. 
 
Toon Groot 
 

 
Kerststallen tentoonstelling 
 
Traditiegetrouw vormt de Cultuurtoren weer het decor voor 
een bijzondere Kerstgroepenverzameling.  
Dit jaar is dat de verzameling van Kees en Riet Goosen uit 
Bergen op zoom. 
Hun kerstgroepen zijn afkomstig uit de heel de wereld en 
zijn gemaakt van verschillende materialen als aardewerk, 
glas, hout, stof enz.   Pronkstukken uit de verzameling zijn 
de groep van Jac Bongaarts uit Tegelen 1942, twee 
groepen uit het bekende atelier St. Joris te Beesel en een 
groep kerstzangers uit Oberammergau. De verzameling is 
al eerder geëxposeerd o.a. in Roosendaal, Nieuw-
Vossemeer, Halsteren, Amersfoort, Weert en Noordwijk ( 
Gr. ) En dit jaar is de verzameling dus te zien in 
Mariënkroon  te  Nieuwkuijk 
 
Dagelijks van 16 tot 30 december m.u.v. 1e Kerstdag van 
13.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Toen het echtpaar Goosen in 1998 stopte met hun 
kunsthandel in Bergen op Zoom bleven er een paar 
kerstgroepen over. Dit was het begin van de verzameling. 

Inmiddels hebben zij er 
ruim driehonderd. De 
kerstgroepen zijn in de 
loop der jaren door hen 
zelf gekocht maar ze 
hebben er ook veel 
cadeau gekregen. De 
kinderen, familie en 
vrienden brengen uit 
allerlei landen 
kerstgroepen mee. In 
2006 bezochten zij 
voor het eerst het 
noord Franse dorpje 
Muzeray. Dit is een 
heel klein dorp met 
maar 120 inwoners, dat 
met Kerst wordt 

omgedoopt tot Village de la Crèche, ofwel 
Kerststallendorpje. Er zijn bijzondere kerstgroepen te koop 
en er is een museum met kerstgroepen uit heel de wereld.  
Gedurende de tentoonstelling zijn er - evenals in eerdere 
jaren - tevens demonstraties kantklossen en kalligraferen. 
De dames Ans van Empel en Thea van den Tillaard 
verzorgen het kantklossen en Tonny Smits en Hanneke 
Hörmann tonen de edele kunst van de kalligrafie.  
 

 

 

AGENDA 
 

2
e
 Kerstdag Expositie Mandenmakerij 

Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 
Mariënkroon  

 
Vrijdag 28.12 Vrijwilligersmiddag 

Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 
Mariënkroon 

 
Zondag 6.1 Expositie Mandenmakerij 

Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 
Mariënkroon. 

 
Zondag 13.1 Dorpswandeling Drunen 

Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur op het 
Raadhuisplein.  

 
Maandag 14.1. Werkgroep Sterrenkunde met 

onderwerp ‘De Maan’  

Aanvang 19.30 uur in de unit op Mariënkroon 
 

Dinsdag 15 januari, lezing ‘Eerste Wereldoorlog’ 

Door Jan van Oudheusden. Aanvang 19.30 uur in De 
Remise te Drunen. 

 
Zondag 20.1 Dorpswandeling Vlijmen 

Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur bij Hotel Prinsen.  
 

Zaterdag 26.1 Vrijwilligersmiddag 

Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in het Patronaat te 
Nieuwkuijk. 

 
Zondag 27.1 Dorpswandeling Nieuwkuijk 

Door Henk Roestenburg. Vertrek om 10.00 uur bij de 
Emmamolen 
 
 

 

 

 
 


