Lezing dinsdag 6 februari
‘Roomboter, Margarine en Memoires van Sjef van Kessel!’

Sjef van Hulten zal in de lezing ingaan op het
ontstaan van kunstboter/margarine. Brabantse
boterhandelaren, waaronder Jurgens en Van den
Bergh, zijn in de 19e eeuw op het spoor
gekomen van de bereiding van kunstboter. De
handel in boter nam in die tijd een grote omvang,
zowel nationaal als internationaal. Aanvankelijk
waren Jurgens en Van den Bergh concurrenten
van elkaar en het heeft geruime tijd geduurd eer
zij tot samenwerking bereid waren. Zij hebben
aan de basis gestaan van het Unilever concern.
Nog niet zo lang geleden heeft dat concern te
kennen gegeven de margarinedivisie in de verkoop te doen.
In het tweede deel zal Sjef ingaan op de rol die de familie
Van Kessel in Drunen heeft gespeeld bij de boterfabriek
en over de Memoires die Sjef van Kessel daarover
geschreven heeft.
In de lezing zal veel fotomateriaal worden gepresenteerd
uit het Drunen van ruim honderd jaar geleden. Ook zullen
nog enkele liedjes ten gehore worden gebracht over het
rijke verleden van de boterfabriek.
Een avond die u niet mag missen en kom daarom op
dinsdag 6 februari a.s. naar Partycentrum De Remise,
Grotestraat 267, Drunen. De aanvang is om 19.30u en de
entree bedraagt €4,00 inclusief een kop koffie/thee bij
binnenkomst. Aanmelden wordt op prijs gesteld via het
secretariaat van de heemkundekring
(bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995).

dialectevenement

Op dinsdagavond 9 januari jl. hadden we in een volle zaal bij De Remise ons jaarlijkse
DialectEvenement. De hoofdrolspelers waren dialectdeskundige Yoïn van Spijk, zanger
Legs Boelen, columnist Joep Trommelen en voorzitter Adrie Verboord. Onder de
aanwezigen bevonden zich ook Annelies van der Sanden en Ad van Kessel, beiden
werkend voor de redactie van de digitale krant www.halloheusden,nl. Op deze website
plaatsten zij een informatief verhaal met hele mooie foto’s. Deze informatie zal in het
volgende Plekbord ook als bijlage in kleur worden toegevoegd.

RSO en KIKA
Annelies vraagt ook aandacht voor het een benefietconcert van het Regionaal
Symfonieorkest Oss op 25 februari a.s. om 15.00 uur. In het orkest spelen de
Heusdenaren celliste Annelies van der Sanden, haar man fagottist, basblazer Jan van der
Sanden en Monique Stieger verzorgt de presentatie. Annelies is ook de secretaris van het
evenement. Kaarten zijn verkrijgbaar bij www.lievekamp.nl. De opbrengst is bestemd
voor KIKA - Stichting Kinderen Kankervrij.

