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Beste lezers, 
 
De komende maanden kunnen we weer genieten van de prachtige kleuren, die de herfst 
ons aanbiedt. Maar er is meer nu de donkere avonden zich aandienen, zoals een mooie 
lezing, een expositie of het lezen van een nieuw boek over onze regio, waarvan er 
binnenkort weer enkele verschijnen. Dus de herfst komen we zeker wel educatief door. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Heemkunde, Ontdek het Sámen 
 

Op zondag 7 oktober organiseert de Werkgroep Educatie voor de zevende 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. schilderen als Rembrandt, knutselen met 
natuurlijke materialen, schrijven met een kroontjespen,  het zoeken met een 
metaaldetector etc.. Deelname is gratis maar het is wel noodzakelijk om 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 7 oktober bent u vanaf 13:00 uur welkom op Mariënkroon. Om 13:30 uur 
vangt het programma aan en om 16:30 uur is het afgelopen.  
 

 

Werkgroep Sterrenkunde Heusden 
 

Al enige maanden zijn enkele leden o.l.v. René Esser in en bij de unit bezig met 
sterrenkunde. Dat heeft onlangs geleid tot plannen voor de oprichting van een „Werkgroep 
Sterrenkunde Heusden‟.  Op de 2

e
 maandag van de maand komen zij bijeen in de unit op 

Mariënkroon, de eerstvolgende keer is dus op 8 oktober. Dan houden zij de 
oprichtingsvergadering en aansluitend verzorgt Urijan Poerink een presentatie met de titel 
„De zoektocht naar het GOUD‟.  
 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column  
 
Een buil friet  
 
Zomaar een klein berichtje in de 
krant van iemand, die „niet 
begrepen werd‟. Nou hebben 
tegenwoordig nogal veel 
mensen de indruk, dat ze niet 
begrepen worden, maar daar ga 
ik het niet over hebben. Nee, deze schrijfster werd niet 
begrepen omdat ze ergens in Noord-Holland, ik meen in 
Ijmuiden, iets wilde eten en daartoe „een buil friet‟ bestelde. 
Niet begrijpend werd zij aangekeken want een buil friet, 
nee dat konden ze haar niet bieden. Als alternatief kon 
wellicht een zak patat dienst doen?  
Inderdaad, het smaakt hetzelfde, maar zowel het woord 
„buil‟ als het woord „friet‟ is de Hollander vreemd. De 
„frietgrens‟ loopt dwars door Noord-Brabant. In Vlaanderen 
zul je geen „patatkot‟ aantreffen maar aan een „frietkot‟ is 
absoluut geen tekort. Wat mijzelf betreft kan ik bevestigen, 
dat ik ten zuiden van de friet/patat lijn woon, want ik ga wel 
voor een frietje, maar niet voor een patatje. Alhoewel, ik zal 
best ooit iemand, met wie ik het tijdelijk oneens was, 
wellicht betiteld hebben als „wenne zak patat is dè‟. 
 
Het frietje als inspiratie voor deze column bracht mijn 
gedachten als vanzelf terug naar de tijd van onder meer 
Bertuske Verbunt aan de Akker in Vlijmen. Niet voor zijn 
frieten of kroketten, maar voor zijn ijsjes. „Mag ik alstublieft 
een ijsje van vijftien cent met een dubbeltje slagroom?‟. Ik 
hoor het me nog zeggen en het antwoord daarop was een 
hele toeter met ijs en slagroom. Echt ambachtelijk roomijs 
uit een machine mét slagroom en dat allemaal voor een 
enkel kwartje. Dan heb ik het wel over de tijd, dat de 
Vlijmense Boys nog „achter de Kwikkert‟ voetbalden, zo‟n 
beetje eind jaren vijftig. 
 
Nog een beetje ouder geworden kwamen ook andere 
„geneugten des levens‟ binnen handbereik, zoals het pilsje. 
Het eerste door mijzelf gekochte glas bier kostte 40 cent. 
Omgerekend naar nu is dat zowat 5 pilsjes voor een euro! 
In die tijd, half jaren zestig, werd ook altijd de vraag gesteld 
bij het bestellen van bier: groot of klein? Er woedde 
namelijk een felle discussie of een klein glas lekkerder 
dronk, maar zeker ook of in een klein glas evenveel ging 
als in een groot glas? Zelf heb ik dat nooit onderzocht, 
omdat ik voor mijn geld liever aan de veilige kant bleef. Als 
je middelen beperkt zijn, dan kun je immers altijd beter voor 
„groot‟ gaan, niet? 
 
Bovenstaande afweging is er een, die heel vaak en onder 
allerlei omstandigheden gemaakt wordt: de keuze voor 
kwantiteit of voor kwaliteit? Waarbij je in feite al „rijk‟ bent, 
wanneer je die keuze kúnt maken. Nu, tientallen jaren later 
en volop actief binnen de heemkundekring, komt die vraag 
ook nog regelmatig aan de orde. Maar nu is voor mij en 
mijn medebestuurders het antwoord bijna altijd op 
voorhand duidelijk. We gaan allereerst voor kwaliteit in wat 
we organiseren, presenteren en publiceren. Maar als ik dan 
weer de agenda in dit Plekbord zie en alle andere 
activiteiten daarnaast, dan is het duidelijk: onze 
heemkundekring  levert doorlopend zowel kwaliteit als 
kwantiteit.  
 
Adrie 

 

 
Inleveren kopij voor het volgende 

plekbord vóór 15 oktober a.s. 
 

 
 

Maandelijks interview HTR radio 
 

Jarenlang is onze vereniging regelmatig te gast geweest bij 
het programma Efkes Buurten, dat iedere 
donderdagmorgen door HTR radio werd uitgezonden. 
Eerder dit jaar is jammer genoeg een einde gekomen aan 
deze wekelijkse uitzending, maar op een wat andere 
manier heeft het programma een doorstart gemaakt. In de 
nieuwe opzet, met een uitzending op iedere laatste 
zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur, wordt de muziek 
afgewisseld met enkele dagen eerder opgenomen 
interviews. Ook de voorzitter van onze heemkundekring, 
Adrie Verboord, wordt iedere maand gebeld om in 5 tot 7 
minuten te vertellen, wat er zoal op de agenda van de 
heemkundekring staat.  
 

 

Recht door Zee 
 

In Haarsteeg heeft een kruisboogvereniging bestaan met 
de naam „Recht door Zee‟. Deze vereniging heeft de 
beschikking gehad over een overdekte schietbaan achter 
de kiosk bij Café de Harmonie. 
Wie kan ons aan meer informatie helpen over deze 
vereniging om daarmee een artikel voor Met Gansen Trou 
te kunnen opstellen? Reacties graag aan 
plekbord@hkkonsenoort.nl of bellen naar Adrie Verboord, 
06-57324970 

 
 

Gedenksteen in Kessel (L) 
 

Op 10 mei 2017 heeft onze vereniging samen met de 
Augustinus-parochie een indrukwekkende ceremonie 
gehouden rond het gerestaureerde graf van Mari van Esch, 
gesneuveld op 10 mei 1940 in Kessel (L). Daarbij was ook 
een delegatie uit Kessel aanwezig en sindsdien 
onderhouden wij warme contacten met elkaar. Dat heeft er 
toe geleid, dat wij op 1 september te gast waren in Kessel 
met een afvaardiging vanuit onze heemkundekring en de 
familie van Esch om de plechtigheid rond de herplaatsing 
van een gedenksteen bij te wonen. De volgende tekst is 
overgenomen uit de toespraak van de initiatiefnemer, 
waarbij 3-III-41RI staat voor de 3e compagnie van het 3e 
bataljon van het 41e Regiment der Infanterie. 
 
Op 7 augustus 1948 brachten oud militairen van 3-III-41RI 
een bezoek aan Kessel om onder aanbieding van een 
gedenksteen uiting te geven aan hun gevoelens van 
dankbaarheid jegens de burgerij voor haar medeleven en 
hulpbetoon in deze tijd van vreugde zowel als rouw, aan 
hen betoond. In 2010 hield de gemeente Kessel op te 
bestaan. In 2014 werd het gemeentehuis verkocht en de 
gedenksteen verwijderd. Nu precies 70 jaar geleden krijgt  



 
 
deze gedenksteen op zaterdag 1 sept. een nieuwe 
waardige plaats en wel in de parochiekerk O.L.V. Geboorte 
te Kessel. 

Een van de sprekers was de voorzitter van het 
Veteranenplatform Nederland, brigade-generaal b.d. Hein 
Scheffer. Hij was ook aanwezig in Haarsteeg en verbond 
beide ceremonies aan elkaar, daarbij zijn dankbaarheid 
uitsprekend voor twee burgerinitiatieven om de herinnering 
aan onze gevallenen levend te houden.  
 

 
WWW = Water Weetjes Wandeling 

 
Bij dit MGT/Plekbord is een 
mapje bijgesloten over een 
waterwandeling in de Vesting 
Heusden. Het mapje is een 
uitgave van het Waterschap 
Aa en Maas, uitgegeven ter 
gelegenheid van de vele 
activiteiten rond de 
Zuiderwaterlinie. Ad Hartjes, 
één van onze leden, heeft op 
verzoek van het Waterschap 
de route, de foto‟s en de 
bijbehorende teksten gemaakt. 
Het Waterschap vindt het fijn 
dat zij gebruik kunnen maken 

van de lokale kennis van onze leden en daarom hebben wij 
voor onze vereniging 800 exemplaren ontvangen.  Ad heeft 
onlangs viermaal de rondleiding bij de Bovenlandse Sluis in 
Doeveren verzorgd en ook verzorgt hij regelmatig de 
wandelingen „Vlijmens Ven en Moerputtenbrug‟ en 
„Dorpswandeling Nederhemert‟  
 

 
Foto-expositie Vlijmen   
 
Vlijmen. Jaarlijkse fototentoonstelling van Fotoclub Photo 
Shoot 4 Fun.  In de Caleidoscoop  Jan Steenstraat 2 in 
Vlijmen. Leden tonen behalve hun eigen vrije werk, ook 
werk in het kader van het thema “HEUSDEN 700”, de 
jaaropdracht “Moerputtenbrug” en de clubopdrachten "de 
Rode Draad" en “het Alfabet”. Dit jaar kan er door de 
bezoekers weer worden gepuzzeld, om bij een foto een 
juiste letter van het Alfabet te vinden. Een slagzin geeft de 
juiste oplossing.  
 
 

 

 

Proef met het verzenden  
van MGT/Plekbord 

 
Met het versturen van Met Gansen Trou en Plekbord 
hebben we vorige maand een proef gedaan met de 
verzending ervan in een plastic hoes i.p.v. de gebruikelijke  
papieren wikkel. Ook zijn de adressen voorgedrukt en zijn 
er geen adresstickers gebruikt. De ervaring van de 
werkgroep met deze werkwijze en de reacties hebben we 
geëvalueerd en daaruit is gekomen, dat we blijven 
verzenden met de papieren wikkel en dat, wanneer we 
risico‟s gaan lopen met de sorteermachine van PostNL, we 
de plastic verpakking zullen gaan gebruiken.  

 

 

Op bezoek bij Sjaak Buijs in Nieuwolda 
 

Onlangs hielden wij een korte vakantie in Groningen en 
gingen we even op bezoek bij Sjaak Buijs in Nieuwolda, 
onder de rook van Delfzijl. In 1965 is Sjaak met zijn ouders 
en twee broers vanuit Herpt naar het noorden verhuisd. In 
Herpt waren er voor het gezin te weinig 
toekomstmogelijkheden en in Groningen konden zij een 
grote boerderij kopen met 40 ha. landbouwgrond. Na 50 
jaar hier geboerd te hebben, wordt op dit moment het 
bedrijf overgedragen aan zijn enige dochter Annette.   
Meer informatie over haar bedrijf staat op: 
www.landbouwbedrijfbuijs.nl. 

 

 
De boerderij van de familie Buijs in Nieuwolda 

 

Hoewel Sjaak het verst wonende lid van onze vereniging is, 
blijft hij heel erg betrokken. Regelmatig stuurt hij een brief 
met vragen, belt hij om wat te vragen, koopt hij een boek of 
heeft hij nog een advies voor onze vereniging. Onlangs las 
hij in het Plekbord dat met Open Monumentendag in 
Nederhemert-Zuid het kasteel en de kerk open waren en 
Sjaak reed die dag voor een bezoek op en neer.  
 
Bart Beaard 
 

 

 
 

http://www.landbouwbedrijfbuijs.nl/


 
 

Lezing Wim Klinkert 
 

Op donderdag 11 oktober hebben we prof. Wim Klinkert 
uitgenodigd om een lezing te houden over de aanloop naar 
en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij zal onder 
meer ingaan op thema‟s als de algemene staat van het 
Nederlandse leger, de mobilisatie in 1939, de inval van de 
Duitsers op 10 mei 1940, de verdedigingslinies in Limburg, 
de vrijwillige Landstorm en krijgsgevangenschap. Wim 
Klinkert is hoogleraar Militaire Geschiedenis aan zowel de 
Universiteit van Amsterdam en de Militaire Defensie 
Academie. Zijn specialisaties zijn de Nederlandse militaire 
geschiedenis tussen 1870 en 1945, de militaire 
geschiedenis van Brabant en de geschiedenis van het 
militair onderwijs. 
 

 
Professor Wim Klinkert 

 
De lezing wordt gehouden in het Oude Tramstation, 
Heusdenseweg 16 te Elshout, begint om 19.30 uur en de 
entree is €4,- incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. S.v.p. 
vooraf opgeven bij het secretariaat: per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch 0416-320995 of 

06-54723431. 
 

 

Middagexcursie Engelen 
 

Op zaterdag 13 oktober hebben we onze middagexcursie, 
waarvoor we dit jaar naar Engelen zullen gaan. Samen met 
heemkundekring Angrisa hebben we een Dorpswandeling 
Engelen in voorbereiding, welke begint in het cultureel 
centrum De Engelenburcht met een korte presentatie.  
Aansluitend hebben we de dorpswandeling met hun 
gidsen. De kosten voor deze wandeling bedragen €5,- p.p.  
incl. kop koffie/thee bij binnenkomst en het fotoboekje 
„Dorpswandeling Engelen‟. Het programma begint om 
14.00 uur in De Engelenburcht, Heuvel 18 te Engelen. Voor  
 

 
 
deelname moet u zich opgeven bij het secretariaat: 
bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995. 

 

 
 
De Maas is om! 

 

In 2011 is van Bert van 
Opzeeland het boek „De 
Maas is om! Duizend jaar 
Heusden en de strijd  
tegen het (hoog)water‟ 
verschenen. Maar al vele 
jaren is het boek 
uitverkocht. Slechts heel 
af en toe is er nog wel 
eens een te koop op 
internet of op een 
boekenbeurs. 
Bij toeval zijn wij nu in het 
bezit gekomen van nog 
enkele exemplaren.  Deze 
bieden wij nu te koop aan 
voor €10,- per stuk i.p.v. 
€19,50 wat de verkoopprijs destijds was. 
Het boek is alleen verkrijgbaar bij het secretariaat. 
 

 

 
De kruiswegstaties van Haarsteeg 
een kleurrijk verhaal 
 
Zo luidt de titel van het boek, dat gemaakt is van de 
restauratie van de kruisweg door studenten van Vakschool 
Nimeto in Utrecht. Sinds 5 juli 2018 hangen de staties, 
waaraan door 60 studenten in twee studiejaren gewerkt is, 
weer op hun vertrouwde plaatsen in de kerk van 
Haarsteeg. 
Over dit prachtige project  is een boek samengesteld 
waarin enerzijds ruimschoots aandacht is gegeven aan de 
cultuur-historische achtergrond van Haarsteeg, de 
kruisweg en Hendrik van der Geld en waarin het hele 
proces van de restauratie rijk geïllustreerd wordt 
beschreven en getoond. Nimeto gaat dit boek de komende 
jaren gebruiken om potentiële opdrachtgevers een indruk 
te geven van waartoe zij als vakopleiding in staat zijn. 
Het boek is te koop voor €10,00. Daarvoor is een berichtje 
via adrieverboord@gmail.com of een telefoontje naar 06-

57324970 voldoende. Het boek is vanaf 18 september 
beschikbaar. Het boek is ook verkrijgbaar in de webwinkel 
van onze heemkundekring. 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:adrieverboord@gmail.com


   
Links: het onderhanden werk  

Rechts: terug in de kerk van Haarsteeg 

 

 
Monumentmomentje 
 
Een rondje duinen fietsen. Als je in deze omgeving woont, 
heb je daar geen gids voor nodig. Mocht je de weg niet 
weten, dan zijn er knooppuntroutes en GSM- apparaatjes. 
Maar hoe was dat 100 jaar geleden? De ANWB 
signaleerde dit probleem en introduceerde in 1919 een 
door architect en tevens ANWB-bestuurslid Johannes 
Hendrik Willem Leliman ontworpen bewegwijzeringspaaltje, 
dat door zijn vorm al snel de naam “paddenstoel” kreeg. 
Tot die tijd werd gebruik gemaakt van ijzeren paaltjes met 
houten wegwijzers. Aan het eind van de 1

e
 Wereldoorlog 

waren de staalprijzen door de havenblokkades echter flink 
gestegen en werden de houten paaltjes gestolen voor 
brandhout, dus werd gekozen voor een betonnen 
alternatief. De eerste paddenstoel, met nummer 1, werd 
geplaatst aan het eind van de Zandheuvelweg bij Baarn en 
was een van de twaalf proefmodellen, die in 1919 in het 
Gooi werden geplaatst en later door heel Nederland en 
België. In de afgelopen 100 jaar passeerden diverse 
varianten de revue. 
 

 
Zo werden er in het begin houten plaatjes met tekst op de 
betonnen kop bevestigd en werd later geëxperimenteerd 
met het schilderen van de tekst rechtstreeks op het beton. 
In 1927 werd een stalen kap over de betonnen kop 
geplaatst maar de opschriften werden  beschadigd, omdat 
fietsers er de voeten op zetten. In 1936 kwam er een proef 
met afneembare aluminium platen met ingeperste tekst, die 
mislukte. Na de oorlog werd een nieuw model met verticale 
zijvlakken ontworpen door A. G. M. Boost, directeur Wegen 
en Verkeer.  Rond 1955 kwam de kop met schuine zijden, 
met daarover een emaillen kap terug. Begin jaren „60 
werden weer geschilderde stalen kappen  gebruikt. In 1982 
kwam de kunststofkap, met de tekst in het materiaal. 
Enkele jaren geleden werd ook overgeschakeld op een 
kunststofbasis. Al deze wijzigingen hebben onder meer tot 

gevolg gehad, dat diverse modellen een gewild 
verzamelobject zijn geworden.  
Op Vlieland staat een paddenstoel met daarop Moskou en 
Spitsbergen. Altijd handig mocht u zin hebben in een pittig 
fietstochtje van ruim 2.500 km. 
Al een eeuw lang een vertrouwd beeld langs ‟s-Heeren 
fietsroutes. Een beeld dat, naar verwachting, in de 
komende decennia zal gaan verdwijnen door de 
ontwikkeling van de techniek. Misschien geen echt 
monument, maar toch zeker een stukje cultureel erfgoed 

 
Nico Dircksens 
 

 

Immaterieel Erfgoed  
 

Op 29 mei jl. heeft Ineke Strouken een interessante lezing 
gehouden over Immaterieel Erfgoed. Daarbij heeft zij aan 
de aanwezigen verzocht om tradities en gewoonten in ons 
heemgebied aan te melden bij het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed. Aansluitend heeft Jan Verhoeven, 
samen met diaken Albert Soeterboek, een aanmelding 
gedaan voor „Onzen Dag‟, de jaarlijkse Mariaprocessie in 
Elshout op de laatste dag van mei. Bij de aanmelding heeft 
hij een filmopname meegestuurd welke te zien is op: 
https://www.katholiekleven.nl/onzen-dag-in-elshout.  

Door het Kenniscentrum is de activiteit inmiddels als 
Immaterieel Erfgoed geaccepteerd 
 

 
De jaarlijkse Mariaprocessie van Elshout  

(foto: Heusden in Beeld) 
 

 
 

Boekenbeurs Vincentiusvereniging 
 
De 32

e
 Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging vindt 

plaats op het terrein van Mariënkroon te Nieuwkuijk. De 
Boekenbeurs gaat op vrijdagavond 26 oktober van start en 
wel van 19.00u-21.30u. Op zaterdag 27 en zondag 28 
oktober is de Boekenbeurs geopend van 11.00u-17.00u. 
Naast een zeer groot aanbod van boeken, gesorteerd naar 
categorie, is er ook een ruim aanbod van curiosa, lp‟s en 
cd‟s. 
 

 

Kleppermandagen in Heusden 
 
De Kleppermandagen in de Heemtuin in Heusden 
Worden gehouden op woensdag 17 en zondag 21 
oktober. Wil je in de huid van beestjes kruipen, 'n vleermuis 
maken, 'n storm veroorzaken of 'n lekker herfstsoepje bij 
elkaar prutsen? Kom dan naar de heemtuin. Kinderen met 
groot(ouders) zijn van harte welkom! 

 

https://www.katholiekleven.nl/onzen-dag-in-elshout


 
 

 

AGENDA 
 

Zondag 30 september, Wandeling Nederhemert 

Door Bart Beaard en Ad Hartjes,  
vertrek om 10.00 uur bij de speeltuin 

 
Zondag 7 oktober HOS-dag  

Zie elders in dit Plekbord 
 

Maandag 8 oktober Werkgroep Sterrenkunde Heusden 

Bijeenkomst 19.30 uur in de unit op Mariënkroon. 
 

Donderdag 11oktober, Lezing Wim Klinkert 
over WO-II 

Zie elders in dit Plekbord. 
 

Zaterdag 13 oktober, Middagexcursie Engelen 

Zie elders in dit Plekbord 
 

Zondag 14 oktober Expositie Mandenmakerij 

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

 
Zondag 21oktober Dorpswandeling Drunen 

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

 
Zondag 28 oktober Dorpswandeling Vlijmen 

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

 
November, expositie ‘Automuseum Drunen’ 

Gratis toegankelijk tijdens de  
openingsuren van Bibliotheek Drunen 

 

 
 

Zondag 4.11 Expositie Mandenmakerij 

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

 

Thuis in de abdij, Vluchtelingen  
in Mariënkroon 1904-2018 
 
 Op zondagmiddag 21 oktober wordt het boek “Thuis in de 
abdij, vluchtelingen in Mariënkroon 1904-2018” 
gepresenteerd. Het boek is geschreven door freelance 
journalist Hans van den Eeden. Het eerste exemplaar zal 
door Hildo van Engen, directeur van het Streekarchief 
 Langsraat Heusden Altena in ontvangst worden genomen. 
In het boek staat het thema “vluchtelingen” in relatie tot 
Mariënkroon  centraal. Uit het toegankelijke boek, met fraai 
beeldmateriaal blijkt dat “vluchtelingen” onlosmakelijk aan 
Mariënkroon verbonden is. De naam Mariënkroon verwijst 
naar de cisterciënzers in Heusden en Elshout tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog. In 1577 nemen de monniken de wijk 
naar  ‟s-Hertogenbosch. Aanleiding voor de vlucht is dat 
Heusden de kant van de Opstand heeft gekozen. Omdat in 
1629 ‟s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik wordt 
ingenomen moeten alle geestelijken de stad verlaten. Het 
wordt een nieuwe vlucht: naar het katholieke Gent. In het 
boek wordt stilgestaan hoe de cisterciënzers vanuit Pont 
Colbert in Versailles in 1902 op de vlucht sloegen. In 1904 
 koopt abt Paul Maréchal kasteel Onsenoort. Als de abt en 
het convent in 1918 terugkeren, blijven enkele monniken 
achter. Door oorlog en geweld slaan mensen op de vlucht. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden  Belgische 
vluchtelingen in het klooster opgevangen.  
Door de opmars van de geallieerden in 1944 vluchten 
ongeveer 1.700 inwoners van Nieuwkuijk naar het klooster. 
De inwoners zullen van half oktober tot begin 
november1944 in de abdij blijven.  
Tijdens de Watersnoodramp in 1953 en de Hongaarse 
Opstand in 1956 gaan de poorten opnieuw open. 
In het boek wordt aandacht  besteed aan de opvang van 
vluchtelingen door Focolare vanaf  2015. 
Belangstellenden die de boekpresentatie willen bijwonen 
kunnen zich melden bij: hvdeeden@home.nl. Het boek 

kost 24,50 euro en is bij de boekhandel te koop. 
 
Uitgave: stichting Lyra en verschijnt in het kader van de 
viering van Heusden 700 
 

 

Onvergetelijk klanken en kleuren 
 

Gedurende vier zondagen plaatst Stichting Honsoirde de 
ziekte Dementie, die in de nabije toekomst volksziekte 
nummer 1 zal zijn, in een cultureel perspectief. Naast een 
groepstentoonstelling is er een speciaal muziek- en 
lezingenprogramma. We willen met dit project een andere 
kijk bieden op deze ziekte waar steeds meer mensen zelf 
of in de naaste omgeving mee te maken krijgen. 
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De kruiswegstaties van Haarsteeg “De restauratie” 
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De kruiswegstaties van Haarsteeg “het resultaat” 
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De kruiswegstaties van Haarsteeg “De presentatie” 
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