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Beste lezers, 
 
We gaan weer richting de zomer. We kunnen nu weer volop genieten van de lange dagen 
en hopelijk het mooie weer. De heemkundekring heeft voor u uiteraard weer diversen 
activiteiten in petto. Maar de belangstelling van onze leden is ook groeiende gezien de vele 
bezoekers aan onze lezingen en exposities. Ook onze excursie naar Leuven zit bomvol dit 
jaar en u moet er vlug bij zijn als u nog mee wilt. Uiteraard hebben we voor u de komende 
maand nog meer op het programma staan. Zoals een lezing over de Martelaren van 
Gorcum en onze expositie in de kasteeltoren van Mariënkroon is nog steeds de moeite 
waard om eens te bezoeken.  
 
Veel lees plezier 
  

 

Dagexcursie naar Leuven 
 

Met de dagexcursie op 9 juni naar Leuven zijn wij positief verrast door de grote 
belangstelling. De laatste jaren hadden we steeds ca. 100 aanmeldingen, maar nu ligt het 
aantal al boven de 120. Omdat we nu grotere bussen hebben geboekt, is er nog plaats 
voor enkele deelnemers. Deze dagexcursie blijft gewoon €45,- per persoon kosten. 
Inschrijven kan nog bij het secretariaat, liefst per mail bestuur@hkkonsenoort.nl, of 

telefonisch 0416-320995.  
Vanaf half acht is het parkeerterrein van Mariënkroon open en kunt u uw auto of fiets daar 
parkeren. We vertrekken om 08.00 uur en zijn tussen 18.00 en 18.30 uur weer terug in 
Nieuwkuijk. Meer informatie in Plekbord-april.   
 

 
 

Overlijden Rini Wouters 
 

Geschrokken zijn we toen we het bericht ontvingen dat Rini door 
een longembolie plotseling is overleden. Op de afscheidsdienst in 
het crematorium heeft Johan van den Ossenblok o.a. namens 
onze vereniging gesproken. Marja Kivits zong een prachtig lied 
met een door haar geschreven bijzondere tekst. In ons blad Met 
Gansen Trou van juni zal een uitgebreid In Memoriam over Rini 
worden opgenomen.  
 
 
 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
De Silo 

 
Begin mei 2018 zijn we met het 
hele gezin een week op vakantie 
geweest in Portugal, meer precies 
in de Algarve. Het weer was niet 
uitbundig zonnig, maar juist daardoor hebben we veel 
kunnen ondernemen. Een vast onderdeel van de dag 
betrof de avondwandeling, voornamelijk over weggetjes 
tussen boomgaarden vol rijpe sinaasappelen en citroenen. 
Bij een van die wandelingen viel ons een silo op, zo‟n 50 
meter van de weg, dicht genoeg in ieder geval om er een 
kijkje te gaan nemen. Via een trapje aan de buitenkant 
konden we er zelfs in komen en door zo‟n zelfde trapje aan 
de binnenkant er gelukkig ook weer uit. Zeker voor de 
kleinkinderen toch best wel spannend. 
 
Daaraan terugdenkend krijg ik vanzelf ook weer de silo op 
het netvlies, die vroeger bij ons thuis op de dam stond. Die 
was zeker niet zo hoog als die in Portugal en ook de 
diameter was kleiner, maar in mijn herinnering had onze 
silo toch best indrukwekkende afmetingen. Zo‟n silo hoorde 
bij een boerenerf, dat heb ik althans altijd maar 
aangenomen. Maar wij woonden wel in een boerderij, maar 
wij hadden in mijn jeugd al lang geen boerenbedrijf meer. 
Vanuit eigen waarneming kan ik dan ook niet zeggen, wat 
in die silo werd opgeslagen. Ingekuild gras misschien of 
ander groenvoer? 
 
Hoe dan ook, wat 
ik me ervan 
herinner, is dat de 
silo bij ons in 
gebruik was als 
stortplaats voor 
huishoudafval. Je 
moest het ergens 
laten en de 
hoeveelheid afval 
was zo‟n zestig 
jaren geleden 
nog veel minder dan nou. Daarentegen was het hergebruik 
van ongeveer alles de normaalste zaak van de wereld. 
Heel wat boterhammen heb ik mee naar school in Waalwijk 
genomen, die nog verpakt zaten in een papieren buil van 
het een of ander. Voor het afval zijn er later afvalemmers 
en nog weer later de plastic vuilniszakken gekomen. Toch 
kan ik me niet herinneren, dat wij die ooit aan de straat 
hebben moeten zetten. Zou dat wel een geregelde activiteit 
zijn geweest, dan zou die ongetwijfeld bij toerbeurt aan 
ieder van ons zijn toebedeeld. Grotere kans is echter, dat 
van tijd tot tijd een lucifer aan de inhoud van de silo werd 
gehouden. Het meeste afval werd op die manier 
opgeruimd.  
 
In 1973 zijn we na een jaar bouwen in Nieuwkuijk gaan 
wonen, in het huis van een oudtante. Het huis was klaar, 
dus vol goede moed aan de tuin begonnen, werk dat ik 
altijd wel met plezier gedaan heb en nog doe. Totdat ik in 
de buurt van de grote notenboom kwam. Een stuk plastic, 
medicijnverpakkingen, huishoudelijk afval, zakken vol troep 
heb ik er uitgehaald. Waar wij thuis de silo gebruikte als 
afvaldump, daar werd in de tuin van mijn oudtante een kuil 
gegraven om het huishoudelijk afval op te ruimen, en nog 
een, en nog een….. 
 
Gelukkig is die tijd voorbij. We produceren veel meer afval, 
maar de verantwoorde burgers onder ons helpen mee om 
het ook netjes op te ruimen. 
Maar waarvoor diende nou die silo? 

  

Lezing ‘Martelaren van Gorcum’ 
 

Op maandag 4 juni wordt door de Parochie Wonderbare 
Moeder een lezing gehouden over de Martelaren van 
Gorcum. In de nacht van 8 op 9 juli 1572 werd in Brielle 
een groep geestelijken, die trouw aan het katholieke geloof 
en de paus bleven, door watergeuzen gemarteld en 
opgehangen. 
 
Door Roy Tepe, 
gastconservator van het 
museum „De Martelaren 
van Gorcum‟  in 
Gorinchem zal op die 
avond verteld worden over 
hetgeen met de groep 
destijds in Gorcum en 
Brielle gebeurd is, de 
samenstelling van de 
groep, over de zaligver-
klaring in 1675, de heilig-
verklaring in 1867 en over 
de latere verering in 
Brielle.  
In de groep martelaren waren twee Norbertijner priesters 
waardoor in de vroegere Norbertijner parochies in onze 
omgeving nog veel hieraan herinnert. Ook in Drunen zijn er 
zulke herinneringen. Dat heeft te maken met de groep 
Drunense zouaven die bij de heiligverklaring in 1867 in 
Rome aanwezig was. Bart Beaard maakte een 
inventarisatie van alle herinneringen en vereringen in ons 
heemgebied en zal aansluitend aan de lezing van Tepe 
hierover vertellen. 
De lezing wordt gehouden in het Mariahuis nabij de kerk in 
Elshout, begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. 
Aanmelden is gewenst via:  
parochie@wonderbaremoeder.nl of 0416-372215. 

 
 

 
AVG – Algemene Verordening 
Gegevensbescherming  

 

Op 25 mei is de AVG van kracht geworden, een 
Nederlandse versie van een Europese wet over de 
bescherming van persoonsgegevens. Binnen onze 
vereniging hebben wij een ledenlijst die gebruikt wordt voor 
de verzending van MGT/Plekbord en de inning van 
contributie, alsook een lijst met de mailadressen voor de 
verzending van het Plekbord-digitaal. In het volgende 
Plekbord zullen wij een artikel opnemen hoe wij met de 
bescherming van deze gegevens omgaan. 

De silo staat uiterst links 



 

 
Kerstkaartententoonstelling 
 
Eén van de activiteiten van Rini Wouters was het 
verzamelen van kerstkaarten om daaruit jaarlijks een 
expositie samen te stellen in onze heemkamer op 
Mariënkroon van zelfgemaakte kaarten. Inmiddels heeft 
onze vereniging de verzameling kerstkaarten 
overgenomen. Een gedeelte ervan is al geschonken aan 
de Roefelkei, een centrum voor dagactiviteiten voor ernstig 
verstandelijk gehandicapten in Waalwijk. Maar we willen de 
expositie ook het komende jaar weer houden en daarvoor 
zouden we graag een werkgroep starten.  Wie deel wil 
nemen aan deze werkgroep kan zich daarvoor bij het 
secretariaat opgeven. 
 

 
Antonius van de 
Wiel, alias Toontje 
den Haan. 

 

Oud-Drunenaar Jacques 
Merkx schreef een verhaal 
over zijn oudoom en 
Drunenaar Antoon van de 
Wiel, ook genoemd Toontje 
den Haan. In het boek heeft 
hij feiten uit het leven van 
Toontje gekoppeld aan veel 
fantasie, maar altijd 
geïnspireerd op Toontje. Het verhaal speelt zich 
hoofdzakelijk af in Drunen (1861-1951) en foto‟s vormen 
een mooie aanvulling. Jacques heeft dit alles op een 
voortreffelijke wijze op papier gezet. Toontje den Haan is in 
Drunen ook bekend als de bouwer van de „witte villa‟ 
tegenover het vroegere café van de Gezusters Elshout en 
als de oprichter in 1916 van Veilingvereniging „De 
Langstraat‟ in Drunen. Het boek heeft 120 pagina‟s, kost 
€10,- excl. eventuele verzendkosten en is te bestellen via 
jwmmerkx@kpnmail.nl of 0486-473289.  

 

 

Monumentmomentje 
 
Tijdens de 80-jarige oorlog, in 1572, neemt de 
Geuzenkapitein Waardenburg de stad Heusden in. De 
drost Jonker Quaadtaal trekt zich met enige zakkendragers 
en andere arbeiders terug op het kasteel. Bij het uitdelen 
van het buskruit ontstaat brand met als gevolg een grote 
stadsbrand waardoor een derde deel van de stad, 
waaronder de kerk en het uit 1461 daterende stadhuis, in 
vlammen opgaat. 
Het stadhuis wordt in 1588  herbouwd en in 1590 voorzien 
van een ruiterspel en een carillon. In 1588 wordt het 
stadhuis vergroot en het carillon wordt tussen 1622 en 
1624 uitgebreid, waarvoor Jonkheer Jacob van Eyck wordt 
ingehuurd tegen een vergoeding van 30 gulden per jaar. In 
1635 wordt het stadhuis wederom vergroot en in 1876 
vrijwel geheel vernieuwd. 
 

 
 
In de nacht van 4 november 1944 wordt het stadhuis 
opgeblazen door de Duitsers en het carillon en het 
ruiterspel worden daarbij nagenoeg geheel vernietigd. 
Het huidige stadhuis dateert van 1956 en is gebouwd in de 
architectuur stijl van de Bossche School.  
Naast het carillon in de toren, is in de voorgevel, onder de 
fries, ook het ruiterspel weer te zien. Het ruiterspeelwerk is 
nagemaakt  van het voormalige speelwerk. Het aantal en 
de vorm van de ruiters, lansknechten en schildwachten zijn 
hetzelfde. Het speelwerk van het carillon en het uurwerk 
wordt elektrisch bediend en laat elk kwartier de soldaatjes 
met elkaar duelleren. Daarnaast kan het carillon ook met 
de hand worden bediend, wat regelmatig gebeurt door de 
beiaardier. 
Is er dan nog iets origineels over van het vorige stadhuis? 
Jazeker, in het inmiddels 48 klokken tellende carillon 
bevinden zich 2 klokken uit resp. 1589 en 1590, die elk 
kwartier dus nog hun stem uit het verleden laten horen. 
 
Nico Dircksens 
 

 

Cursus „Geschiedenis van Brabant‟ 
 

Het is nu definitief, dat in het najaar de cursus 
„Geschiedenis van Brabant‟ door Jan van Oudheusden in 
vijf avonden wordt gegeven. Met 30 aanmeldingen is de 
cursus inmiddels volgeboekt. Nieuwe aanmeldingen komen 
op een reservelijst. Met een mooie bijdrage van Stichting 
Brabants Heem en Erfgoed Brabant konden de 
cursuskosten, incl. cursusboek, beperkt blijven tot €25,-. 
Met Brabants Heem is de afspraak gemaakt, dat de cursus 
onder dezelfde voorwaarden in 2019 nogmaals gegeven 
zal worden. 

mailto:jwmmerkx@kpnmail.nl


Begraafplaats Mariënkroon 
 
Door een werkgroep zijn in de afgelopen jaren een aantal 
inventarisaties gemaakt van begraafplaatsen in de 
gemeente Heusden. Onlangs is die inventarisatie ook 
gemaakt van de begraafplaats Mariënkroon in Nieuwkuijk 
en het eindresultaat is een prachtig boekwerk met daarin 
informatie over geschiedenis van de abdij en over de 
begraafplaats. In het boek zijn foto‟s en/of bidprentjes 
opgenomen van allen die er begraven liggen. Het fotoboek 
kost €10,- en is verkrijgbaar bij de receptie van 
Mariënkroon en bij ons secretariaat.    
 

 
De begraafplaats op het terrein van Mariënkroon 

 
 

Traplift heemkamer  
 

Omdat we inmiddels een 
groot gedeelte van het 
benodigde subsidiegeld 
ontvangen hebben, heeft het 
bestuur besloten om de 
traplift bij Oto-lift in opdacht 
te geven met de afspraak, 
dat de lift vóór 1 september 
operationeel is. Hiermede 
wordt de toegankelijkheid 
naar de heemkamer voor 
ouderen en/of licht 
gehandicapten aanzienlijk 
verbeterd.  
 
Zie bijgaand de afbeelding in De Vlijmscherper van 16 mei 
1984 toen „Rondje Vlijmen‟ werd georganiseerd. 
 

 
Expositie „De Mandenmakerij‟ 

Op de zondagen 3 juni, 1 juli en 5 augustus is de expositie 
weer geopend van 13.00 tot 17.00 uur. We hebben nu ook 
een tv-scherm aangeschaft, waardoor we gedeelten uit de 
mandenmakerfilm, die destijds over Haarsteegenaar Jan 
Beekmans gemaakt is, continue kunnen laten zien. 
 
Onlangs is door onze vereniging 
een boek uitgegeven over de 
mandenmakerij van Vlijmen e.o. 
Geen boek zoals we gewend 
zijn, maar een verzameling van 
eerdere publicaties over de 
mandenmakerij, verhalen, 
krantenknipsels, 
wetenswaardigheden, dialect, 
prachtige foto‟s etc.  Het boek 
heeft ca. 150 kleurenpagina‟s, 
kost €20,- en is te koop bij Bruna 
in Vlijmen, Sikkers in Drunen en 
bij het secretariaat. 

 

 
Mega educatieproject voor  
OBS De Wilgen 
 
Begin dit jaar kreeg de EC (Educatie Commissie) van 
Openbare Basisschool De Wilgen uit Vlijmen het verzoek 
om een educatief programma voor hen te organiseren. Dit 
programma zou na de Carnaval voor de groepen 5, 5-6, 6, 
7, 7-8 en 8 op school van start gaan en stond in het teken 
van erfgoed. Voor ons was het was niet de eerste keer dat 
wij een educatief programma voor een school zouden 
verzorgen, in 2014 hadden wij reeds voor 70 leerlingen van 
KBS Het Kompas een op maat gemaakt „middeleeuws‟ 
programma, maar dan alleen in de vorm van een 
speurtocht. 
Gezien de grootte van het enorme deelnemersaantal, werd 
ditmaal besloten om de activiteiten voor deze leerlingen 
over 5 dagdelen te verdelen. De jongere groepen kregen 
een programma op school aangeboden en de oudere 
groepen mochten deelnemen aan de „Heemkunde 
Speurtocht‟ op Mariënkroon. 
 
Diapresentatie 

Het project begon op 8 maart jl. in de klas voor de groepen 
5-6 en 7 met een diapresentatie over Vlijmen van vroeger 
en nu, de kinderen vonden dit zeer interessant en dat 
kwam met name omdat de meeste niet eens wisten wat 
een dia was. Na deze diapresentatie stonden de 
„Heemkunde Speurtochten‟ gepland en deze waren 
verdeeld over drie ochtenden, op 16 maart voor groep 7-8, 
op 23 maart voor groep 8 en op 30 maart kwam groep 7.  
 
Speurtochten 

De speurtochten verliepen gesmeerd en waar de expositie 
vorig jaar nog gecombineerd werd met de Lips 
tentoonstelling, staat deze dit jaar volledig in het teken van 
de mandenmakerij. Bij deze tentoonstelling gingen de 
deelnemers op zoek naar de diverse manden en diens 
functies, van wasmand en palingmand tot en met het 
knusse broedmandje voor moeder eend. Natuurlijk werden 
er aan tafel wederom fraaie familiewapens gemaakt die de 
leerlingen inmiddels weer terug hebben gekregen. De 
garage werd benut om ouderwetse tafelspelletjes te 
spelen, op het terrein werden de monumenten nader 
onderzocht en in de Heemunit werden scherven uit de 
modder gehaald, gewassen en in elkaar gepuzzeld. 
Uiteraard was er ook de gelegenheid om even bij te komen 
met wat speculaas en aanmaak. 
 
Leerbewerking 

Uiteindelijk was het de beurt aan groepen 5 en 6 en 
daarom kwamen wij op 6 april op school om een cursus 
leerbewerking te geven. Na een filmpje over leer en het 
gebruik ervan gingen de leerlingen onder begeleiding, zelf 
geldbuideltjes maken, eerst werden er lapjes leer 



afgetekend en daarna uitgeknipt. Met behulp van holpijpen 
werden gaatjes geslagen in het leer waar vervolgens een 
veter doorheen kon worden gehaald om de buidel te 
kunnen sluiten. Gelukkig was er daarna nog genoeg tijd 
voor het maken van leren armbandjes. Deze bandjes 
werden met uitgestanste kleurrijke leren schakels in elkaar 
gehaakt en sommige leerlingen waren zo bedreven dat ze 
naast armbanden, tevens prachtige halskettingen 
creëerden. Dus al met al een zeer (leer)zaam dagje. 
 
Open avond 

Om het erfgoedproject af te sluiten hield de school op 10 
april een open avond waar alle geïnteresseerden en 
betrokken partijen welkom waren om kennis te komen 
maken en kennis te delen. Uiteraard was de EC ook van de 
partij met een stand, compleet met de befaamde boerderij 
maquette en een hoop informatie over onze vereniging. 
Het project was een groot succes en achteraf kregen wij 
vele positieve reacties, één van deze reacties kwam van 
een leerling die via zijn moeder liet weten dat hij o.a. in de 
Efteling en Attractiepark Toverland was geweest maar 
onze speurtocht de allerleukste dag van zijn schoolcarrière 
vond. Dergelijke reacties zijn voor ons altijd 
hartverwarmend en dan te bedenken dat we met dit project 
meer dan 150 leerlingen iets hebben bijgebracht over hun 
eigen omgeving. 
Natuurlijk ging dit niet allemaal vanzelf en daarom wil ik 
namens de EC, alle enthousiaste vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor hun inzet om deze dagen tot een groot 
succes te maken! 
 

 
Koninklijke onderscheidingen 
 
Donderdag 26 april 2018 ontvingen de volgende van 
onze leden  uit handen van wnd. Burgemeester Roel 
Augusteijn, de Koninklijke onderscheiding "Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau". Foto‟s: “Heusden in Beeld” 
 
Piet Jonkers uit Elshout  

 
Hij is een man die zich zijn 
hele leven al inzet voor zijn 
medemens. In de jaren dat 
hij nog volop aan het 
arbeidsproces deelnam, 
maakte hij zich met veel 
passie en strijdvaardigheid 
sterk voor de ontwikkeling 
van de glastuinbouw.  
Ook voor de lokale 
basisschool was hij van 
grote betekenis. Nadat zijn 
zonen zijn bedrijf 
voortzetten, kwam er meer 
tijd vrij voor maatschappelijk vrijwilligerswerk ten gunste 
van onder andere de parochie en het Elshouts Akkoordje. 
 
Elly Klerks – van Delft uit Elshout 

 
Het gemeenschapshuis ‟t 
Rad speelt een grote rol in 
de Elshoutse gemeenschap 
én in het leven van Elly 
Klerks. 
Sinds de oprichting in 1967 
is zij een constante factor 
die het grootste deel van de 
werkzaamheden voor haar 
rekening neemt. 
Bestuurstaken zoals het 
penningmeesterschap, 

maar zeker ook het uitvoerende werk; alles is aan Elly toe 
te vertrouwen en als „gebruikers‟ van ‟t Rad hulp nodig 
hebben, kloppen zij nooit tevergeefs bij haar aan.  
Tafeltje-Dekje, Drumband Sint-Jan, de Avond-vierdaagse, 
Leefbaar Elshout, Tafel Tennis Vereniging Elshout; 
iedereen kent haar als iemand die direct klaarstaat voor 
Elshout.  
 
Jan de Bonth uit Nieuwkuijk 

 
Jan de Bonth is een man van 
weinig woorden, maar – achter 
de schermen – van heel veel 
daden. Als bestuurder bij de 
Stichting Patronaat Nieuwkuijk 
is hij uitermate accuraat in de 
hem opgedragen taak: het 
penningmeesterschap! 
Hij is vooral een echt mensen-
mens die als intermediair een 
goede rol pakt. Jan de Bonth is 
ook een betrokken politicus die 
zich inmiddels ruim 40 jaren 
inzet voor de lokale politiek (Gemeentebelangen). 
 
Cor Moonen uit Haarsteeg 
 

Nadat hij zijn agrarisch bedrijf in 
1998 wegens stadsuitbreiding 
moest beëindigen, is Cor 
Moonen in het kerkdorp 
Haarsteeg van de gemeente 
Heusden komen wonen. Door 
zijn betrokkenheid (lid en 
bestuurslidmaatschap) bij de 
CHV (Coöperatieve 
Handelsvereniging) en de NCB 
(Noord-Brabantse Coöperatieve 
Boerenbond) kende hij veel 
mensen in het hoofdzakelijk 
agrarische Haarsteeg en 
Elshout. Als 'jonge pensionado' is hij zich gaan inzetten 
voor deze gemeenschap en anno nu maakt hij zich nog 
altijd op vele manieren maatschappelijk verdienstelijk. 
 

 

Zeven Eeuwen Heusden 
 

Heusden kent een rijke geschiedenis met vele 
kleurrijke personages. In de nieuwe expositie „Zeven 
Eeuwen Heusden‟ presenteert museum Het 
Gouverneurshuis de spannendste gebeurtenissen, de 
belangrijkste personages en de mooiste objecten uit 
700 jaar Heusdense geschiedenis. 

 
Maar liefst het hele museum wordt voor  deze expositie 
gebruikt. In alle zalen wordt de gezamenlijke geschiedenis 
van Heusden gepresenteerd. Van kanonskogels uit de 
Tachtigjarige Oorlog via de Zuiderwaterlinie tot de continue 
strijd tegen het water. Veel aandacht is er voor de 
betekenis van het (boeren)land en voor de drie grootste 
industrieën uit de gemeente Heusden: de  
scheepswerf, scheepsschroevenfabriek Lips en conser-
venfabriek Jonker Fris. 
 
Ook presenteren we zeven beroemde Heusdenaren, uit 
elke eeuw één. We laten u kennismaken met Sofia van 
Heusden, die in 1318 het Heusdense stadsbestuur het 
voorrecht gaf om zelf recht te spreken. En met Gisbertus 
Voetius, de radicale theoloog die een landelijke 
beroemdheid is geworden. Dat geldt niet minder voor de  
 



Drunense kinder-
boeken-schrijver Paul 
van Loon. Waarom zien 
we hem eigenlijk nooit 
zonder zonnebril?  
 
Met deze tentoonstelling 
hoopt het 
Gouverneurshuis een 
historische basis te 
leggen voor de viering 
van „Heusden 700‟, om 
zo bewoners van de 
gemeente en andere 
belangstellenden kennis 
te bieden over de inhoud 
van de viering. 
De tentoonstelling is 

mede mogelijk gemaakt dankzij de Rabobank en door de 
stichting Vrienden van het Gouverneurshuis. 
Heemkundekring Onsenoort en het Streekarchief 
Langstraat Heusden & Altena  

Om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen de 
tentoonstelling Zeven Eeuwen Heusden te bezoeken is 
de toegang gratis 
 

 

AGENDA 
 

Zondag 3 juni Expositie Mandenmakerij 
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 

Mariënkroon. 
 

Maandag 4 juni Lezing „Martelaren van Gorcum‟ 
Zie elders in dit Plekbord. 

 
Zondag 10 juni Wandeling Baardwijkse Overlaat 

Door Gien van Wijk, vertrek om 10.00 uur bij De Steegerf te 
Drunen. 

 
Zondag 17 juni Dorpswandeling Drunen‟ 

Door Bart Beaard en Jan van der Linden, vertrek om 10.00 uur op 
het Raadhuisplein  

 
Zondag 24 juni Dorpswandeling Vlijmen  

Door Bart Beaard en Jan van der Linden, vertrek om 10.00 uur bij 
Hotel Prinsen. 

 
Zondag 1 juli Wandeling Vlijmens Ven 

Door Ad Hartjes. Vertrek om 10.00 uur bij de parkeerplaats 
Venkantbrug. 

 
Zondag 1 juli Expositie Mandenmakerij 

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

 

 

 

Wie, wat, waar 
 
In 1938/9 is er op de Heusdense scheepswerf een 
zeilschip, een 4 master schoener gebouwd, de Argus, voor 
de Portugese visrederij Parceria Geral de Pescarias uit 
Lissabon.  Het toezicht namens de opdrachtgever tijdens 
de bouw van het schip werd uitgevoerd door de Schotse 
ontwerper Alexander Slater. Zijn zoon Alexander bezocht 
hem destijds in Heusden en ontmoette tijdens zijn verblijf 
een meisje waar hij erg op gesteld was maar, misschien 
ook vanwege de oorlog, is de relatie vroegtijdig ten einde 
gekomen. 
 

 
 
Sinds de herinnerings-
tentoonstelling over de werf 
in het Gouverneurshuis 
staat er daar nu een model 
van de schoener Argus. De 
kleinzoon van de ontwerper 
heeft deze twee foto's van 
dit meisje en vraagt zich af 
of er nog iemand is die weet 
wie dit meisje is geweest. 
 
U kunt informatie sturen 
naar emailadres 
avanderpol13@gmail.com
. 
 

Graag dank ik u voor uw medewerking.  
 
Adriaan van der Pol. 
 

 
Brocante- en antiekmarkt 
 
Heusden. Iedere eerste zaterdag van de maand van maart 
tot en met december staan ± 60 top brocanteurs met de 
mooiste vondsten uit binnen- en buitenland op het 
Burchtplein. Van prachtig kristal tot stoer zink, hippe 
vintage, antiek en Franse paspoppen. Engels zilver en 
emaille. Voor € 1,00 rijdt er een koets van de parkeerplaats 
Vestingstraat (P Heusden Centrum Zuid) naar het 
Burchtplein. 
 
Deze markt is zeker een bezoekje waard! 
 
Om 14:30 uur kan je evt. deelnemen aan de   
“Handmade in Heusden wandeling”. 
 

mailto:avanderpol13@gmail.com
mailto:avanderpol13@gmail.com
https://www.hbtheusden.nl/2018-handmade-in-heusden-wandeling


Foto’s: Mega educatieproject voor OBS De Wilgen 
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van de Wiel 


