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Beste lezers, 
 
De zomer is inmiddels begonnen, maar daar is voor de Heemkundekring niks van te 
merken. Kijk maar eens op de laatste pagina in de agenda. Er staat vast wel iets bij waar u 
bij wilt zijn. Zo niet, geniet van de vakantietijd zouden we zeggen met daarbij hopelijk nog 
heel veel aangenaam zomerweer. 
 
Namens de redactie en het bestuur, een hele fijne vakantie. 
 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

Beste leden, 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze 
privacywetgeving is van toepassing op het verzamelen, verwerken, bewaren en doorgeven 
van persoonsgegevens. Ook onze vereniging heeft hiermee te maken. 
In ons ledenbestand hebben wij van jullie een aantal gegevens vastgelegd welke 
onderhevig zijn aan deze verordening. De vereniging zal voldoende moeten borgen dat 
deze gegevens niet zo maar in handen van derden kunnen vallen.  
Als bestuur moeten we aan de leden kenbaar maken waarom en waarvoor we de 
gegevens vastleggen, met wie we deze gegevens delen, hoe we ervoor zorgen dat de 
gegevens niet voor anderen benaderbaar zijn etc. Dat doen we in een zogenaamde 
Privacyverklaring waarbij we meteen aan ieder individueel lid zijn of haar toestemming 
vragen. 
We zullen voor nieuw toetredende leden het aanmeldingsformulier dusdanig aanpassen 
dat met de aanvraag men ook instemt met het, door de vereniging, vastleggen van de 
persoonlijke gegevens.  
Voor de huidige leden willen we dit op een praktische wijze laten verlopen. Als bijlage is de 
tekst opgenomen van de Privacyverklaring, die alle leden met dit Plekbord ontvangen. 
Indien een individueel lid hiertegen bezwaar heeft kan hij of zij dit kenbaar maken bij het 
bestuur. Het bestuur zal dan, in samenspraak met het betreffende lid, bekijken in hoeverre 
aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Indien na een termijn van twee maanden na 
versturen geen reactie is ontvangen van een individueel lid gaan wij ervan uit dat deze 
instemt. 
 
Adrie Verboord, Voorzitter  

 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
De vakman  
 
De afgelopen maanden heb ik 
intensief contact gehad met een 
vakschool, een opleiding waar de 
studenten een vak leren. In dit 
geval betreft het Vakschool Nimeto 
in Utrecht. De studenten van het derde leerjaar hebben de 
veertien staties van de kruisweg in de kerk van Haarsteeg 
helemaal teruggebracht in de oorspronkelijke kleuren. 
Deze kruisweg komt uit het atelier van Hendrik van der 
Geld. In 1904 is de toen nog gepolychromeerde kruisweg 
door de parochie van Haarsteeg aangeschaft. 
 
Een vakschool dus, die mijn gedachten mee teruggenomen 
heeft naar de laatste klas, de zesde, van de lagere school 
in Vlijmen. Voor mij is dat op de oude fraterschool bij 
meester Brands. De precieze aantallen weet ik niet meer, 
maar vijf jongens gingen naar het voortgezet onderwijs en 
een twintigtal ging naar de ambachtsschool. Heel normale 
aantallen en verhoudingen voor het begin van de zestiger 
jaren. In de terminologie van die tijd gingen vijf jongens 
„doorleren‟ en al die anderen dus blijkbaar niet. Maar voor 
het leren van een vak en om later een goede vakman te 
worden, zullen mijn vroegere klasgenoten toch ook wel 
door hebben moeten leren? Maar goed, de nadruk ligt 
natuurlijk wel op het aanleren van de praktische 
vaardigheden. 
 
Onlangs is in de media dit verschil ook nog eens aan de 
orde gesteld. De aanduiding van hoog dan wel laag 
opgeleid zou vervangen moeten worden door iets als 
theoretisch dan wel praktijkgericht opgeleid. Daarin zou ik 
me wel kunnen vinden. 
Hoog tijd nu om de vraag te beantwoorden, waarom ik 
deze column aan dit onderwerp wijd. Wil ik het onderwijs 
hervormen? Welnee, daar houden zich al tientallen jaren 
zoveel anderen mee bezig, daar voeg ik helemaal niets 
meer aan toe. Maar bij de bezoeken aan Nimeto heb ik met 
zo ongelooflijk veel plezier gekeken naar al die jonge 
mensen, die vol overgave bezig zijn om onze kruisweg te 
restaureren. Jonge mensen, die met zoveel inzet bezig zijn 
om al doende een vak te leren. Jonge mensen, die later 
zeker niet alles zullen kunnen, maar die op hun vakgebied 
beslist hun plek zullen weten te vinden.  
Zelf was ik een van die vijf, die gingen doorleren. Met die 
basis heb ik me ook een prima bestaan weten te 
verwerven, in mijn geval middels de toen opkomende 
automatisering. Maar timmeren, metselen, installatiewerk, 
schilderen en glaszetten, elektriciteit aanleggen en noem 
maar op, daar kan ik helemaal niks van. Altijd heb ik 
vakmensen nodig om de klus voor mij te klaren. Juist 
daarom is mijn respect voor de echte vakman zo groot. 
Dáár gaat dit stukje over. Omdat veel van wat we in de 
heemkunde koesteren ooit door vaklieden is gemaakt, 
omdat het nog steeds door vaklieden wordt onderhouden 
of omdat het door toekomstige vaklui in de originele staat 
wordt teruggebracht, zoals met de kruisweg van 
Haarsteeg. Een ervaring, die mij er toe brengt om als 
zogenaamde „hoogopgeleide‟ te zeggen tegen al die even 
zogenaamde „laagopgeleiden‟: dank je wel, wat kunnen 
jullie verschrikkelijk veel en dat nog verschrikkelijk goed 
ook. 
 

Adrie 

 
 
 

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

 

Koninklijke Onderscheiding  
 
Onlangs ontving Frans van Noppen een Koninklijke 
Onderscheiding - Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
 

Frans  (68 jaar) is een 
vakman in hart en nieren 
met een grote fascinatie 
voor de metaalindustrie 
en dan met name voor de 
gieterijen. Na zijn studie 
Werktuigbouwkunde en 
Metaalkunde is hij bij LIPS 
BV in Drunen zijn carrière 
in de metaalindustrie 
gestart. Hij realiseerde 
zich dat het 
specialistische 
vakmanschap van werknemers in de gieterijen met de 
voortschrijdende technieken en automatisering én de 
opkomst van de lagelonenlanden, in Nederland en Europa 
in gevaar zou kunnen komen. Hij is zich daarom vooral in 
gaan zetten om de opleidingen voor gieterijpersoneel -
zowel in Nederland als in Europa – op kwalitatief hoog 
niveau te houden. Hierdoor worden ook de 
gieterijtechnieken voor Europa bewaard. Vanaf 1988 heeft 
hij zitting (gehad) in diverse organisaties die betrokken 
waren bij Gieterij-opleidingen. 
 
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden en de nevenfuncties 
in de metaalindustrie, heeft de Frans van Noppen ook nog 
tijd vrij gemaakt voor de samenleving waarin hij woont. Ook 
in het “gewone” vrijwilligerswerk steekt hij zijn tijd, waarbij 
m.n. heemkundekring Kring Vrienden van „s-
Hertogenbosch, en dan m.n. de Werkgroep Molens zijn 
bijzondere aandacht vraagt. Sinds de laatste leden- 
vergadering is Frans ook toegetreden tot het bestuur van 
onze heemkundekring. ( foto: Heusden in Beeld ) 
 

 

Rondleiding Doeverense sluis  
en gemaal Gansoijen 

 

Op dinsdagavond 28 augustus hebben we een bijzondere 
rondleiding. In het gebouw van het gemaal Gansoijen bij 
Doeveren geeft Ad Hartjes dan uitleg over het doel en de 
werking van het gemaal Gansoijen, de Doeverense  sluis, 
de sifon onder de sluis, het Drongelens- of 
Afwateringskanaal en het vroegere stoomgemaal. 
Na deze uitleg volgt een wandeling met toelichting naar de 
sluis en naar het monument van het stoomgemaal.  
Omdat de ruimte in het gemaal beperkt is, moet men zich 
vooraf opgeven via bestuur@hkkonsenoort.nl of via 

0416-320995. Het adres van het complex: Heusdenseweg 
2, Waalwijk. Dit programma begint om 19.00 uur.   
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PRIVACYVERKLARING HEEMKUNDEKRING ONSENOORT 
 

Het lid geeft de vereniging Heemkundekring Onsenoort, verder ook te noemen HKK Onsenoort toestemming voor de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens, met inachtneming van het hierna gestelde. 
Heemkundekring Onsenoort, statutair gevestigd te Nieuwkuijk, (gemeente Heusden) is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Secretariaat Heemkundekring Onsenoort 
p/a Grotestraat 103 
5151 JD DRUNEN 
 

Tel.: 0416-320995 
Mail: bestuur@hkkonsenoort.nl 
Website: www.hkkonsenoort.nl 
Kamer van Koophandel 40215086 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken. 
HKK Onsenoort verwerkt uw persoonsgegevens voor het kunnen uitvoeren van het doel van de vereniging  en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam, adresgegevens, mailadres en bankrekeningnummer. 
- foto‟s en ander beeldmateriaal bedoeld voor plaatsing op onze openbare website, Facebookpagina, Met Gansen Trou en Plekbord. Dit enkel   
na uitdrukkelijke toestemming van de  betrokkene. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 
HKK Onsenoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
-  omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. 
- om de leden de mogelijkheid te geven om onderling contact te hebben en voor het versturen van uitnodigingen en informatie 
  over de in het kader van het lidmaatschap van onze vereniging en de  georganiseerde activiteiten en diensten, toesturen van 
  het heemkundeblad Met Gansen Trou en de nieuwsbrief Plekbord etc. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 
HKK Onsenoort verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit 
lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal HKK Onsenoort de persoonsgegevens vernietigen en/of 
anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen 
uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden HKK Onsenoort verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst/uw lidmaatschap  met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 
HKK Onsenoort maakt  gebruikt van analytische cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van gekoppelde systemen en er worden geen 
profielen aangemaakt. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 
HKK Onsenoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
bestuur@hkkonsenoort.nl.  
 
Indien een der leden ontdekt of ter ore komt dat er sprake is van een (mogelijk) datalek dan dient dit direct gemeld te worden aan het bestuur 
van HKK Onsenoort.  Het bestuur beslist of het datalek gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen en neemt 
indien mogelijk direct passende maatregelen. 
Op de website is vooralsnog geen sprake van een afgeschermd deel voor leden, welke uitsluitend toegankelijk is via een unieke inlognaam en 
wachtwoord. 
  
Geautomatiseerde besluitvorming. 
HKK Onsenoort neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld 
een medewerker van HKK Onsenoort) tussen zit.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze 
vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om  
de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de 
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bestuur@hkkonsenoort.nl 
HKK Onsenoort zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst, op uw verzoek reageren. 
 
HKK Onsenoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 
Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en in het Plekbord. Het advies is om 
de wijzigingen regelmatig te bekijken. 
 
Nieuwkuijk, juni 2018                    
 
 
Adrie Verboord 
Voorzitter Heemkundekring  Onsenoort 
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Rectificatie  
 
In het vorige Plekbord stond bij een artikel over een 
educatie dag op basisschool de Wilgen, de naam van de 
schrijver, Martijn van de Wiel niet vermeld. De foto‟s die in 
het digitale Plekbord stonden over dit onderwerp waren niet 
van Martijn van de Wiel maar van de onlangs overleden 
huisfotograaf Rini Wouters en van enkele onderwijzers van  
BS de Wilgen. 
 

 

Dagexcursie naar Leuven 
 

Op zaterdag 9 juni zijn we met bijna 130 deelnemers in 3 
bussen voor onze jaarlijkse dagexcursie naar Leuven 
geweest. Het was een bijzonder mooie dag met prachtig 
weer, goede horecagelegenheid en een perfecte 
organisatie door Ans en Bart. Het zal de deelnemers nog 
lang heugen dat op die dag Leuvense Begijntjes een 
prachtige rondleiding o.a. door het Begijnenhof verzorgd 
hebben. Ad Hartjes maakte een mooie fotoreportage 
waarin ook foto‟s van Martijn van de Wiel zijn opgenomen. 
De link: https://myalbum.com/album/Lh3CyBGRZvNN 
 

 
Er was volop aandacht voor de Leuvense Begijntjes 

 

 

Monumentmomentje 
 
Net buiten de vesting Heusden langs het wandelpad tussen 
Raveleijn en Wijkse poort staat een paal met daarop het 
wapen van Heusden en voorzien van een ijzeren band. Uit 
de tekst op de paal valt af te leiden dat deze in 1992 is 
gerestaureerd. Het is niet zomaar een paal.  U staat voor 
de  Heusdense schandpaal, ook wel  de Heusdense kaak 
genoemd. 

De paal herinnert aan een in 
de Middeleeuwen 
gebruikelijke  straf waarbij 
iemand publiekelijk “te kijk” 
werd gesteld. De ijzeren band 
werd om de hals van het 
slachtoffer aangebracht. Op 
deze wijze werd zijn 
schanddaad “aan de kaak” 
gesteld. Een uitdrukking die 
we nog steeds kennen. Ook 
“te kijk zetten” en  “aan de 
schandpaal nagelen” 
verwijzen naar deze straf. 
Het stond het publiek vaak vrij 
de persoon die letterlijk "voor 
paal stond", te beschimpen of 
te bekogelen met rot fruit of 
andere zaken. Die andere 
zaken leidden soms tot 
ernstige verwondingen of 
erger. 
Andere vormen voor deze 
straf bestonden uit het opsluiten in een open ijzeren kooi 
aan de gevel van het stadhuis of het vastzetten in een 
schandblok (twee planken op een paal met tussen de 
planken drie gaten. Aan de buitenzijde twee ter grootte van 
een pols en in het midden een ter grootte van de hals). 
Je vraagt je wel af waarom deze paal juist op deze plek 
staat. De paal was in het verleden eigendom van het 
voormalige waterschap De Hoge Maasdijk en is door deze 
in 1992 gerestaureerd. Het verhaal gaat dat boeren, die 
hun verplichtingen ten aanzien van het onderhoud van de 
dijken niet nakwamen hiervoor aan de paal te kijk gezet 
konden worden, kennelijk een effectief middel in het kader 
van de waterbeheersing.  
De schandpaal bleef tot ver in de 18e eeuw populair, om 
halverwege de negentiende eeuw in 1854 officieel als 
strafmaatregel te worden afgeschaft. Gelukkig bestaat 
deze straf in deze tijd dus niet meer, of toch wel? De 
moderne tijd met internet en de (sociale) media geeft toch 
een ander beeld vindt u niet? 
 
Nico Dircksens 
 

 

Sterrenwacht Halley 
 
Op 2

e
 Pinksterdag heeft Sterrenwacht Halley uit Heesch 

zich gepresenteerd vanuit onze unit op Mariënkroon. Het 
doel van de presentatie was om te bezien of er in onze 
regio voldoende belangstelling is voor een te starten 
werkgroep. Inmiddels hebben zich bijna 20 
belangstellenden opgegeven. Het vervolg is nu het 
organiseren van een „waarnemingsavond‟. Die zal 
plaatsvinden op zaterdag 14 juli, vanaf 21.30 uur, vanuit 
onze unit op Mariënkroon 
 

 

https://myalbum.com/album/Lh3CyBGRZvNN


 
 
Inventarisatie R.K. Begraafplaats 
te Drunen 
 
De werkgroep „Begraafplaatsen‟ is onlangs begonnen met 
een inventarisatie van de gesloten R.K. Begraafplaats aan 
de Schoolstraat in Drunen. Ook voor deze begraafplaats is  
de opzet een boek uit te geven met informatie over de 
geschiedenis, over de monumentale grafmonumenten en 
over degenen die er begraven liggen. 
Heeft u nog foto‟s van vroegere begrafenissen of foto‟s van 
de begraafplaats zoals die vroeger was? Neem dan contact 
op met het secretariaat.  
 

 
 

Marja Kivits en het 
dialectenwoordenboek 

 
Marja Kivits – Marie van de 
Middelhaai, werkt al enkele 
jaren aan een Vlijmens en 
Haarsteegs woordenboek. 
Hierover zal binnenkort in de 
Heusdense Courant 
gedurende een aantal weken 
een artikel worden 
opgenomen. Het begint met 
een Inleiding en dan 
wekelijks een letter met 
enkele dialectwoorden van A 
t/m Z, behalve Q en Y. 
Bijvoorbeeld: A – Aorecht – 
Aanrecht en  
H – Horreketaauw – 
Haargetouw. Aansluitend aan de plaatsing in deze Courant 
zal het artikel ook in te zien zijn op onze website. Op de 
hoofdpagina staat dan een foto van Marja en als die wordt 
aangeklikt wordt de lijst zichtbaar met de reeds geplaatste 
artikelen.  
   

Onderscheiding voor John Schellekens  
 
Dit jaar hebben we al enkele 
leden mogen verrassen met het 
Zilveren Draaginsigne van 
Brabants Heem als blijk van 
waardering voor hun inzet voor 
onze vereniging. De verrassing 
van het krijgen van de 
onderscheiding wordt vaak nog 
versterkt door de keuze voor de 
locatie waarop de uitreiking 
plaats vindt. Op zondag 3 juni 
hebben we de gelegenheid 
aangegrepen om bij de 
presentatie van het boek over de 
begraafplaats van Mariënkroon 
John Schellekens zo te 
verrassen. Een perfecte locatie om meerdere redenen. Het 
begint bij het grote project van het uitbaggeren van de 
slotgracht, die daarmee veel van haar archeologische 
geheimen heeft prijsgegeven. John was zeker niet de 
minste onder de „Modderkruipers‟. De jaren hierna zijn 
besteed aan de verwerking van alle vondsten en het geven 
van rondleidingen op het terrein. De huisvesting van de 
Archeologische Werkgroep heeft de voortdurende 
aandacht van John en hij schetst heel wat varianten van 
wat ons eigen heemkundegebouw zou hebben kunnen 
worden. Dan wordt John geleidelijk aan steeds meer een 
vertrouwensfiguur voor Abt Hopstaken. Hij belooft de abt 
ervoor te zorgen, dat de begraafplaats er altijd netjes bij zal 
blijven liggen. Wie wel eens langs de begraafplaats 
wandelt, zal zelf kunnen constateren, dat dit geen loze 
belofte is geweest.  
Op het terrein van Mariënkroon, op een dag dat de 
begraafplaats in het middelpunt van de belangstelling staat, 
nee, een betere locatie en tijd hadden we voor John niet 
kunnen bedenken. 
John, gefeliciteerd met deze onderscheiding en dank voor 
je voortdurende inzet voor HKK Onsenoort. 
 
Adrie Verboord, voorzitter 
 

 
Traplift heemkamer kasteeltoren  

 
In het vorige Plekbord hebben we geschreven dat we in de 
bestuursvergadering de beslissing genomen hebben om de 
traplift voor de trap van de 1

e
 verdieping naar de 

heemkamer op de 2
e
 verdieping aan te leggen. Inmiddels 

hebben we met de subsidieverstrekking enkele meevallers 
gekend, waardoor we nu 
besloten hebben ook een 
traplift voor de trap van de 
begane grond naar de 1

e
 

verdieping te kopen. Dus in 
de loop van augustus wordt 
een traplift over twee 
verdiepingen geïnstalleerd.  
We komen dan nog wel een 
bedrag tekort maar dat 
hopen wij met uw 
medewerking door een 
uitkering van de Rabobank Clubkas Campagne aan te 
kunnen vullen. Voor deze actie hebben wij de „traplift‟ als 
project aangemeld. In september kan hiervoor gestemd 
worden. In het volgende Pekbord komen we daarover met 
meer informatie. Dus binnenkort hebben we een betere 
bereikbaarheid van onze prachtige heemkamer voor 
ouderen en licht gehandicapten. Ook zij kunnen dan 
genieten van onze daar te houden exposities. 
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Themanummer 2018 
 

Al vele jaren is het de gewoonte van onze vereniging om 
het juli- en augustusnummer van Met Gansen Trou te 
combineren tot een themanummer over één onderwerp. 
Dit jaar is de titel ‘Anton H.C. van Hest – De vergeten 
glazenier uit Vlijmen’ Voor de samenstelling van het 
themanummer tekenen Eli en Dinie Maas. Al vanaf 2003 
zijn zij op zoek gegaan naar de Van Hest-
brandschilderramen. Daarvoor hebben ze een groot deel 
van het land doorkruist met vele prachtige foto’s als 
resultaat van hun inspanningen. 

 

 
 
Op bijgaande foto is het raam afgebeeld van een woning 
aan de O.L. Vrouweschutsstraat in Vlijmen. Het is 
afkomstig uit het vroegere Vlijmense postkantoor aan de 
Akkerstraat. 

 

Reactie op Zeven Eeuwen Heusden 
 

Ingezonden door Jans Westelaken uit 
Vlijmen: 
 
In het Plekbord van mei jl. wordt in 
het stukje betreffende 'Zeven Eeuwen 
Heusden' gewag gemaakt van de 
„Drunense‟ kinderboekenschrijver 
Paul van Loon, volgens mijn mening 
een geboren Limburger. Kortom, 
waarom hij als Drunenaar door het 
leven gaat ontgaat mij. 
Gemeente Heusden heeft evenwel een alhier geboren 
kinderboekenschrijfster nl. Mieke van Hooft, geboren in 
1956 te Oud-Heusden, nu woonachtig in Wageningen. Zij 
is een dochter van Arie van Hooft en Marie Couwenberg, 
beiden reeds overleden te Heusden. 
Naar mijn mening zou Mieke veel meer aandacht 
verdienen binnen de gemeente Heusden.  
Op haar website www.miekevanhooft.nl is veel informatie 

te vinden over haar prenten-, voorlees- en versjesboeken.  
 

 

Reactie op de column over de silo 
 
Op de vraag „waar diende zo‟n silo nou eigenlijk voor‟ zijn 
diverse reacties binnengekomen. Sommige daarvan 
betroffen de silo zelf, zoals de mogelijkheid om er nog een 
rand op te zetten en dat er vaak ook een deur/poort in zat. 
De meest uitvoerige reactie heeft Anton van der Lee 
aangeleverd.  
Wat het gebruik van de silo betreft: hij was bestemd voor 
het opslaan van kuilvoer als wintervoorraad voor het 
rundvee.  In het najaar werden de bieten gerooid en het 
loof daarvan (‘de peekoppen’) werden samen met 
stoppelknollen laag voor laag in de silo gestapeld, om 
beurten een laag bietenkoppen en een laag knollen, tot  

 
 
hoog boven de rand van de silo. Bovenop kwam een laagje 
stro en daarop een pakket zand, waardoor het geheel 
zodanig ging zakken dat het uiteindelijke kuilvoer niet meer 
boven de rand uit kwam. Kuilvoer had een penetrante geur, 
maar de koeien aten het graag. Gras werd in die tijd nog 
niet ingekuild; dat werd gehooid. 
 

 

AGENDA 
 

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. 
 

14 juli Sterrenwacht Halley 
Waarnemingsavond, aanvang 21.30 uur, in de unit op 

Mariënkroon 
 

Zondag 22 juli Wandeling Nederhemert 
Door Ad Hartjes en Bart Beaard, vertrek om 10.00 uur bij de 

speeltuin 
 

Zondag 5 augustus Expositie Mandenmakerij 
Geopend van 13.00 to 17.00 uur in de heemkamer op 

Mariënkroon. 
 

Dinsdag 14 augustus Dorpswandeling Drunen 
Door Bart Beaard en Jan van der Linden, vertrek om 19.00 uur op 

het Raadhuisplein. 
 

Dinsdag 21 augustus Dorpswandeling Vlijmen  
Door Bart Beaard en Jan van der Linden, vertrek om 19.00 uur bij 

Hotel Prinsen.  
 

Dinsdag 28 augustus Rondleiding  
Bovenlandse Sluis in Doeveren. 

Door Ad Hartjes, begint om 19.00 uur in het pompgemaal 
Gansoijen. Zie elders in dit Plekbord. 

 
Zondag 26 augustus Brabantse Dag te Heeze 

Info bij het secretariaat of via www.brabantsedag.nl 
 

 

Mooiste familiewapen 
 

Zoals jullie in het vorige Plekbord konden lezen, hebben we 
drie groepen van OBS De Wilgen op Mariënkroon 
ontvangen voor deelname aan onze „Heemkunde 
Speurtocht‟. Tijdens deze speurtochten mochten de 
leerlingen hun eigen familiewapens ontwerpen en hieruit 
kwamen vele fraaie resultaten. We besloten om deze 
familiewapens per groep te beoordelen en daarom hebben 
we deze keer maar liefst drie winnaars! 
Foto‟s hiervan vind je op ons digitale Plekbord. 
 

• Winnaar van groep 7: Ike van Lexmond 
• Winnaar van groep 7/8: Marit de Man 
• Winnaar van groep 8: Renske Kuijpers 

http://www.miekevanhooft.nl/
http://www.brabantsedag.nl/


De winnende familie wapens van de OBS “De Wilgen” 
 

 

Foto’s: 

Martijn van de Wiel 
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