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Beste lezers, 
 

De afgelopen „Heemkunde ontdek het samen‟ dag‟was weer een groot succes. Geholpen 
door het mooie weer werd aan ruim 50 kinderen bijgebracht wat heemkunde is en dat is 
mooi. Zo hebben we voor de grote mensen de komende tijd ook weer een aantal 
activiteiten, die de moeite waard zijn. We hebben de bestaande wandelingen, maar ook de 
nieuwe dorpswandeling door Nieuwkuijk. Ook de expositie over het voormalige 
Automuseum in Drunen is zeker de moeite waard. 
Bij de lezing over de Martelaren van Gorkum  zul je merken dat vervolging van 
geloofsgroepen van alle tijden is. 
 

Veel lees plezier 
 

 

Rabobank Clubkas Campagne 
 

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne, nu met 
het project „traplift‟. Met 189 stemmen kregen we het mooie bedrag van €790,02. De 
bijbehorende cheque is door Rabobank-medewerkster Annemarie van der Sanden aan 
Bart Beaard overhandigd. Bart is de projectleider van de inmiddels geïnstalleerde traplift 
en hij heeft al ervaren dat de lift tijdens de mandenmakerexpositie veelvuldig gebruikt 
wordt.  
 

 

Lezing Martelaren van Gorcum 
 

Op maandag 5 november organiseert onze vereniging een lezing over de „Martelaren van 
Gorcum‟ in ‟t Rad te Elshout, Kerkstraat 39. De lezing begint om 19.30 uur en de toegang 
is €4,- incl. een kop koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden is gewenst 
via bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995. 

 
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. Roy 
Tepe, gastconservator van het Gorcums Museum vertelt op die avond over hetgeen met 
de groep destijds in Gorcum en Brielle gebeurd is, de samenstelling van de groep, over de 
zaligverklaring in 1675, de heiligverklaring in 1867 en over de latere verering in Brielle.  
Tot de groep martelaren behoorden ook twee Norbertijner priesters, waardoor in de 
vroegere Norbertijner parochies in onze omgeving (Bokhoven, Elshout, Engelen, 
Haarsteeg, Hedikhuizen en Vlijmen) nog veel herinnert aan de Martelaren van Gorcum. 
Maar ook in Drunen bevinden zich zulke herinneringen. Dat heeft te maken met de groep 
Drunense zouaven, die in 1867 bij de heiligverklaring van de Martelaren in Rome aanwezig 
was. Bart Beaard maakte een inventarisatie van alle herinneringen en vereringen in ons 
heemgebied. Aansluitend aan de lezing van Roy Tepe zal hij een presentatie geven van 
deze inventarisatie.  

 
Terechtstelling van de Martelaren van Gorcum‟. Dit schilderij met een afmeting van vier bij een 
meter  is in 1922 gemaakt door de Bossche firma Van Bokhoven en Jonkers. Het hangt in het 

priesterkoor van de Kerk van de Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel 
 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Fascinatie 

 
Deze keer geen greep uit de diepe 
herinneringen, maar een column, 
geïnspireerd op een recente 
gebeurtenis. Op 11 oktober 2018 
heeft onze vereniging een mooie 
presentatie verzorgd van het boek van Pouwel Pouwels uit 
Elshout: Vliegtuigcrashes 1940 – 1945 in Midden - Brabant. 
Natuurlijk komen daarbij verschillende sprekers aan het 
woord, waaronder onder meer zijn dochter en een goede 
collega en vriend. Wat daarbij opvalt is dat ook zij, die hem 
toch goed gekend hebben, niet kunnen verklaren, waar de 
fascinatie voor (oorlogs)vliegtuigen van Pouwel vandaan 
komt. Die is er blijkbaar gewoon altijd geweest. Niemand 
weet beter, dan dat Pouwel altijd met vliegtuigen is bezig 
geweest. Wat ik mij dan vervolgens afvraag is of er onder 
leden en volgers van onze heemkundekring meer van 
zulke mensen zijn. Mensen, die al dan niet met een 
bepaalde aanleiding, helemaal in de ban zijn geraakt van 
een bepaald onderwerp. Die daarover van alles zijn gaan 
verzamelen, die hele plakboeken vol artikelen over dat 
onderwerp hebben, misschien bepaalde plaatsen daarvoor 
hebben bezocht of wat dan ook. Als die mensen zich nou 
eens melden via plekbord@hkkonsenoort.nl, dan zouden 

daar zomaar nog meer mooie en boeiende verhalen uit 
voort kunnen komen. 
Wim Klinkert, een autoriteit op het gebied van militaire 
geschiedenis, is ook een van de sprekers. Hij gaat in op 
het belang van publicaties over de Tweede Wereldoorlog 
met een regionale of lokale invalshoek. Want ook al zijn er 
al duizenden boeken over geschreven, vanuit allerlei 
verschillende invalshoeken, toch, betoogt Wim Klinkert als 
historicus, zijn zulke boeken wel degelijk van belang. 
Daarin is een belangrijke rol voor heemkundigen 
weggelegd, die voor een specifiek gebied een 
gedetailleerde invulling geven van hetgeen door historici in 
een algemener verband is beschreven. Door onderzoek 
zoals gedaan door Pouwel Pouwels, komen feiten over 
Midden – Brabant aan het licht, die vergeleken kunnen 
worden met soortgelijke onderzoeken in andere regio‟s. 
Wat zijn de overeenkomsten daarbij en wat zijn de 
verschillen? Geeft dat mogelijk een nieuwe invalshoek voor 
het geschiedkundig onderzoek? Kortom, door publicaties 
als van onze eigen vereniging wordt bereikt, dat 
geschiedschrijving nooit af is, dat ook de geschiedenis nog 
altijd dynamisch is. 
Een tweede belangrijk argument dat Wim Klinkert benoemt, 
is de toevoeging van een menselijk gezicht aan de 
gebeurtenissen. Geschiedschrijving op landelijk niveau of 
nog hoger, kan geen ruimte bieden voor het betrokken 
individu. Maar in een boek als dat van Pouwel kan dat wel. 
Ieder neergestort vliegtuig, of het er nou een van de 
geallieerden is of van de Duitsers, heeft een bemanning 
aan boord. Allemaal mensen met een naam, een herkomst 
en een gezicht. Al die mensen worden met hun naam 
genoemd en met hun gezicht afgebeeld. Daardoor komen 
deze „hoofdrolspelers‟ zoveel dichter bij, daardoor kunnen 
we ze als het ware bijna aanraken en misschien nog wel 
het allerbelangrijkst, daardoor kan contact gelegd worden 
met hun families in den vreemde. Kortom, reden genoeg 
om te blijven onderzoeken en te blijven publiceren, want 
het punt dat alles al is gezegd en alles al is geschreven 
wordt nooit bereikt.  
 
Adrie 
 

 

Inleveren kopij voor 15 november 
 

 
 

Mandenmakerexpositie   
Oproep voor 2019 
 
De expositie over de mandenmakerij in de regio Vlijmen is 
een groot succes geworden, met nu al ver over de 1.000 
bezoekers. Ook in 2019 zullen we aandacht blijven geven 
aan dit onderwerp, maar wel met de nodige vernieuwingen 
en aanvullingen. Zo‟n aanvulling zou kunnen zijn om (veel) 
meer foto‟s van mandenmakers te laten zien. Daarvoor 
hebben we de hulp nodig van onze leden en lezers. 
Daarom, meld je, wanneer je over zulke foto‟s beschikt en 
wij die mogen gebruiken voor de expositie. Daarbij wordt 
een foto of scan gemaakt van de originele foto, die dan ook 
gewoon in je eigen bezit blijft.  
Een andere aanvulling betreft de geschiedenis van de 
leerlooierijen, met name in Vlijmen. Ook daarover zouden 
we graag zoveel mogelijk informatie, krantenknipsels, 
persoonlijke herinneringen en foto‟s willen verzamelen.  
Reacties aan plekbord@hkkonsenoort.nl of 06 57324970 

(Adrie Verboord) 
De expositie is dit jaar nog geopend op de zondagen 4.11 
en 2.12 vanaf 13.00 tot 17.00 uur 
 

 

Cursus Brabantse Geschiedenis  
  
Nu u dit leest zijn er al twee van de vijf avonden voorbij van 
de cursus Brabantse Geschiedenis die door historicus Jan 
van Oudheusden gegeven wordt in één van de lokalen van 
het d‟Oultremontcollege in Drunen. De cursus wordt door 
30 leden van onze vereniging gevolgd en „Verhalen van 
Brabant‟, geschreven door dezelfde Jan van Oudheusden, 
is het cursusboek. De cursus wordt financieel grotendeels 
gesubsidieerd door Stichting Brabants Heem 
 

 
Een impressie van één van de cursusavonden 
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Vliegtuigcrashes ‟40-„45  
in Midden-Brabant 

 

Door onze vereniging is onlangs het boek uitgegeven, dat 
het levenswerk van Pouwel Pouwels (1932-2015) uit 
Elshout is. Het is het resultaat van vele jaren speurwerk en 
behandelt zeer gedetailleerd de tweeëndertig 
vliegtuigcrashes tijdens de Tweede Wereldoorlog in het 
gebied tussen Geertruidenberg en ‟s-Hertogenbosch.  
In dertig hoofdstukken komen alle in Midden-Brabant 
neergestorte bommenwerpers, jachtvliegtuigen en 
zweefvliegtuigen, Geallieerd zowel als Duits aan bod. Er is 
aandacht voor de aard van de crash, de oorzaak, de 
nasleep en de menselijke kant. Het boek is geïllustreerd 
met meer dan 150 foto‟s die, voor een groot deel, nog nooit 
eerder in boekvorm zijn verschenen. Tevens is aan het 
boek een inlegvel toegevoegd met de exacte locaties van 
de neergekomen vliegtuigen. 
 

 
 
Het boek vertelt het verhaal van vliegtuigbemanningen die 
iedere keer weer hun leven in de waagschaal stellen en  
van burgers die hen, ook met gevaar voor eigen leven, 
helpen te ontsnappen. Dit boek maakt weer eens duidelijk 
hoe fel de luchtoorlog was in de jaren 1940 tot 1945 en 
hoeveel slachtoffers er daarbij vielen. Kortom, het is een 
uniek document voor eenieder die geïnteresseerd is in de 
(lucht)oorlog of in de lokale geschiedenis. Het boek met 
een mooie harde kaft kost €15,- en is verkrijgbaar bij de 
boekhandels Sikkers in Drunen en Plantage in Waalwijk of 
te bestellen bij het secretariaat. 
 

 

Fotomapje Voorste Venne 
 
Op vrijdag 26 oktober vindt de officiële opening plaats van 
de vernieuwde De Voorste Venne in Drunen. Op zondag 
28 oktober heeft eenieder de mogelijkheid om het prachtige 
gebouw te bezichtigen.  
Om de aanleg van de tuin aan de binnenzijde te bekostigen 
heeft het Stichtingsbestuur een actie gestart. Hiervoor zijn 
fotomapjes met elf kaarten van bekende plekken in 
Heusden gemaakt, geschilderd door kunstenaar Ad van  

 
 
Bokhoven, tezamen met een fietsroute. Voor de 
fotokaarten heeft Bart Beaard de teksten gemaakt. De 
mapjes kosten €15,- per stuk en zijn op vele plaatsen te 
koop. Zie www.devoorstevenne.nl.  

 

 

Expositie „Lips Automuseum Drunen‟ 
 
In de gehele maand november presenteren we een 
expositie over „Lips Automuseum Drunen‟ in de bibliotheek 
van Drunen, Rooseveltstraat 32. De gehele historie van het 
voormalige museum is door ons in beeld gebracht op 
fotopanelen. In vitrines staan vele miniatuur oude auto‟s, 
die bij zo‟n expositie natuurlijk niet mogen ontbreken. De 
samenstellers van de expositie hebben o.a. dankbaar 
gebruik kunnen maken van het omvangrijke archief en de 
uitgebreide collectie miniatuurauto‟s van Walther de 
Munnik, oud-bedrijfsleider van het museum. De expositie is 
de gehele maand november te bezoeken tijdens de 
openingsuren van genoemde bibliotheek. 
 

 
In oktober 1974 brengen Prinses Beatrix en Prins Claus met 

hun zonen Willem-Alexander en Constantijn een privébezoek 
aan het Autotron. Met Max Lips maken zij in een Spyker 1904 

een rondrit door Drunen 
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Monumentmomentje 
 
Wandelen door Heusden is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Vóór de huizen liggen stoepen van 
verschillende hoogtes die, zeker voor mensen die wat 
minder goed ter been zijn, een obstakel vormen. Sommige 
van deze stoepen zijn voorzien van stoeppalen. Eigenlijk 
zijn deze oude stoeppalen een soort grenspalen uit vroeger 
tijd. In de 15

e
, 16

e
 en 17

e
 eeuw waren er in de meeste 

steden nog geen verharde wegen. De huiseigenaar had 
recht op een gedeelte (meestal 3 of 4 voet (+/- 0,90 tot 
1,20 m)) van de weg voor zijn huis. Binnen dit gebied werd 
plaveisel aangebracht. Betrof het een huis wat “op de 
vlucht “ was gebouwd (voorover hellend) dan werd in het 
plaveisel een voorziening aangebracht in de vorm van een 
goot o.d. voor de afvoer van het regenwater. De 
stoeppalen gaven  de grens tussen de privé- en de 
openbare ruimte aan.  Aan de rijkversierde stoeppalen kon 
men dikwijls de status van de bewoner  aflezen. De palen 
zijn vaak niet gelijk aan elkaar. Soms is er sprake van een 
mannelijk en een vrouwelijk exemplaar. Het mannelijke 
exemplaar is voorzien van een schild, het vrouwelijke heeft 
een ruitvormig ornament. Volgens de regels van de 
heraldiek staat de mannelijke steen links en de vrouwelijke 
rechts.  Het gebruik van de stoeppalen raakte in de tweede 
helft van de 17

e
  eeuw in onbruik toen het sociale leven 

zich meer verplaatste 
naar binnenshuis. In 
sommige gemeenten 
zijn stoeppalen 
hergebruikt als 
grafsteen. 
In Heusden zijn op 
diverse plaatsen nog 
stoeppalen aanwezig. 
Verschillende van 
deze palen hebben, al 
dan niet in combinatie 
met het bijbehorende 
pand, een 
monumentale status. 
In een aantal gevallen 
zijn deze palen 
bijzonder, omdat  ze 
zijn voorzien van een 
zwarte versiering 

(granulen). Dit komt op weinig plaatsen voor. 
Stoeppalen moeten niet worden verward met 
“schamppalen”. Deze robuuste paaltjes waren bedoeld 
voor de bescherming van de panden tegen beschadiging 
door karren en koetsen. Dit soort voorzieningen kennen we 
nog steeds ter voorkoming van ramkraken, iets wat in de 
tijd van paard en wagen niet veel zal zijn voorgekomen. 
 
Nico Dircksens 

 

 

 
 
Dorpswandeling Nieuwkuijk 

 

In de serie „Dorpswandelingen‟ is onlangs het fotoboek 
„Dorpswandeling Nieuwkuijk‟ toegevoegd, samengesteld 
door Henk Roestenburg en André Janssen.  
Aan de hand van dit fotoboek zullen zij op zondag 25 
november een wandeling houden. Het vertrek is om 10.00 
uur bij de Emmamolen in Nieuwkuijk. Het fotoboek is op de 
ochtend van de wandeling te koop. 
 

 
 

Ingezonden 
 
 Beste redactie 
 
 In het plekbord van Aug. ‟18 las ik het verhaal en de 
oproep GRANAATMANDEN,. 
 Ik ben van 1935, dus als ik hierover vertel moet ik 8 of 9 
jaar zijn geweest. Voor een kind als ik,  was de oorlogstijd  
voor een groot deel een prachtige jeugd herinnering. 
Als kind leefde je onbekommerd, terwijl de volwassenen in 
hun rats zaten. Mijn speel gebied lag tussen het Drongels 
kanaal en de Maas. Op mijn fietsje met of zonder mijn 
speelvriendjes kon ik veilig overal naar toe. Aan ons huis 
hing een behoorlijk grote bel, die veel boeren herkende als 
een oproep voor mij. De boeren die mij zagen 
waarschuwden mij, dat ik naar huis moest gaan want ze 
hadden de BEL gehoord……. 
Zo was ik in het Ven en kwam uit de richting Cromvoirt. 
Toen was de huidige weg een karrenspoor, met daarnaast 
een fietspad. Ik geloof zelfs dat de markering van het fiets 
pad met witte paaltjes werd aan gegeven. Ongeveer op de 
hoogte van het kruispunt als je vanuit Vlijmen komt, kwam 
ik aan fietsen en plotseling doken er een of meer Jagers op 
en die begonnen een luchtaanval op de trein VOL met 
granaatmandjes. Ze bleven maar schieten en doken 
telkens weer schietend op die trein. Tot slot schoten ze de 
stoomketel lek en zag ik een enorme rookwolk de lucht in 
gaan. Al die tijd lag ik diep in de sloot, maar bleef kijken. 



Toen de jagers weg waren durfde ik tevoorschijn te komen 
en fietste ik met die ervaring naar huis. 
Hoe ik over die overweg ben gekomen weet ik niet, want in 
mijn gedachte was het een lange trein. 
Ik ben nu 83 jaar en er zullen nog een paar 
OVERBLIJVERS van die tijd nog wel in Vlijmen wonen, ook 
al zullen er dat nog maar weinig zijn. In gemeentelijke 
archieven moet beslist nog wel iets terug te vinden zijn. 
Ziedaar een oorlogsfragment. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Hans Mommersteeg 

 

 

Reactie op column van Adrie 
 
Beste Adrie 
  
Jouw column gelezen, het was perfect, ik voelde me weer 
55 jaar jonger. Maar ik herinner mij nog dat van Beurden in 
Nieuwkuyk was begonnen met friet bakken. Daar staat mij 
nog iets van bij, en dat was: 20-5 Dit betekende toen 20 
cent friet en 5 cent mayonaise. Maar wat was er nu eerst in 
Brabant? : De friet of de mayonaise?? 
  
Wachtend op uw antwoord verblijf ik in afwachting van uw 
door mij zeer gewaardeerde columns. 
  
Met vriendelijke groet 
 
Henk van der Geld, Drunen 

 

 
Werkgroep Sterrenkunde  
Heusden – WSH opgericht. 
 
Op 8 oktober is de Werkgroep Sterrenkunde Heusden 
(WSH) opgericht. Het motto van de werkgroep is "Oog voor 
de Ruimte om ons Heem". De leden van de nieuwe 
werkgroep zijn ook allen lid van Heemkundekring  
Onsenoort. 
Tijdens deze eerste bijeenkomst is het bestuur 
samengesteld bestaande uit 4 bestuursleden; René Esser 
voorzitter, Chris Derks secretaris a.i., omdat hij het 
komende jaar het bestuurslid Rinus van Malsen zal 
vervangen en Carlo Roosen. De bijeenkomsten worden 
gehouden op de 2

e
 maandag van de maand. De 

eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 12 november en 10 
december 2018 en op 14 januari 2019. Op 12 november is 
het onderwerp : „optiek en telescopen‟. De werkgroep 
maakt gebruik van de unit van Heemkundekring Onsenoort 
op het terrein van Mariënkroon in Nieuwkuijk. De 
bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. 
 

 
Het jongste lid Pepijn van den Bosch laat een meteoriet zien.  

 

Op genoemde eerste bijeenkomst werd door Urijan Poerink 
een boeiende lezing verzorgd over de herkomst van het 
GOUD. Deze werd gevolgd door een presentatie over een 
ruimtetelescoop, die planeten bij andere sterren gaat 
ontdekken en over een Japanse satelliet, die langs een 
asteroïde zal scheren en materiaal naar de aarde mee 
terug zal nemen.  
Verder had Urijan een echte ijzer meteoriet meegenomen. 
Het jongste lid, Pepijn, ging hiermee op de foto.     
De volgende ideeën zijn naar voren gebracht: het 
organiseren van waarnemingsavonden, het organiseren 
van lezingen, het gezamenlijk bezoeken van de 
Sterrenwacht Halley, etc.  
Verder is het plan om een waarnemingsmiddag te 
organiseren met het doel om jeugdige leden ook de 
gelegenheid te geven een ster te bekijken, namelijk onze 
ZON. Een van de leden van de werkgroep heeft een 
zonnekijker en hij is bereid om deze een middagje op te 
stellen om onze zon te bekijken. 
 

 
Reny van Bokhoven geeft, via Chris Derks, aan de nieuwe 

werkgroep een telescoop in bruikleen 

 
De aanwezigen werden verrast door Reny van Bokhoven. 
Hij gaf zijn telescoop in bruikleen aan de werkgroep, zodat 
er nu vanaf het terrein bij de unit -bij helder weer uiteraard-  
ook met een telescoop naar het heelal kan worden getuurd 
(zie foto). Reny, hartelijk bedankt! 

Wil je lid worden, meld je dan aan via boven genoemde 
website en geef dit door aan Chris Derks 
c.derks1@home.nl 

René Esser 
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Geslaagde zomerse „Heemkunde, 
Ontdek het Sámen‟ dag  
 
De 7

de
 editie van de HOHS-dag, die op 7 oktober jl. 

plaatsvond, zit er weer op en wat was het een groot 
succes. We hadden prachtig zonnig, warm, windstil weer 
en dankzij deze gunstige weersomstandigheden konden 
bijna alle activiteiten buiten gehouden worden. Ook het 
deelnemersaantal was gunstig want met maar liefst 54 

aanmeldingen was het 
aanzienlijk drukker dan 
vorig jaar. 
Voor deze editie hadden 
we een totaal nieuw 
onderdeel „Schrijven met 
een kroontjespen‟, hier 
konden onze gasten met 
een kroontjespen leren 
schrijven en dat was wel 
even wennen. Ook werd 
meteen duidelijk waarom 
het vroeger niet gewenst 
was om linkshandig te 
schrijven. Uit 
voorzorgsmaatregelen 
werden de inktpotjes 
zodanig geprepareerd dat 
deze niet om konden 
vallen en ik denk dat veel 

(groot)ouders ons hier heel dankbaar voor waren. Als 
presentje kregen alle deelnemers een kroontjespen mee 
naar huis zodat ze thuis verder konden oefenen. 
De andere 14 activiteiten ondergingen kleine variaties, zo 
stond er bij het onderdeel „Pijpenkoppen sorteren‟, een 
glazen pot die gevuld was met pijpenkopjes waarbij men de 
hoeveelheid ervan kon proberen te raden.  
Bij de tafelspelletjes konden nieuwe oude spelletjes 
gespeeld worden en bij het leer bewerken konden deze 
keer ook fraaie armbanden en halskettingen gemaakt 
worden, die bij de meisjes erg in trek waren. Aan de 
werkbank van het Koperslagersgilde werd druk geknipt, 
getimmerd en gebogen om prachtige koperen bloemetjes 
te creëren. 
Terug van weggeweest was het onderdeel „Kennis van de 
natuur‟ waarbij onze gasten onder de deskundigheid van 
een „natuurkundige‟, bomen, struiken en bladeren leerden 
herkennen. En dankzij de „steigerbouwkunsten‟ van 
Scouting Garcia Moreno werd er, net als vorig jaar, een 
aflopende steiger in de gracht gebouwd zodat men 
gemakkelijk en veilig slootje kon scheppen. 
De drie uur vlogen zo voorbij en uiteindelijk werd deze 
fantastische dag besloten met de diploma uitreiking en 
bekendmaking van het „letterspel‟. Ditmaal was de familie 
Van Engelen de snelste met het juiste antwoord en de 
familie Rosenbrand had het juiste aantal pijpenkopjes in de 

pot geraden. Hartelijk gefeliciteerd allemaal, jullie mogen 
binnenkort een VIP rondleiding van ons verwachten! 
Dankzij de hulp van de vele hartelijke vrijwilligers is het ons 
wederom gelukt om ook deze 7

de
 editie tot een succes te 

maken. Daarom wil ik namens onze Educatie Commissie, 
iedereen die heeft meegeholpen hartelijk danken voor hun 
steun! Hopelijk tot volgend jaar op 6 oktober 2019! 
  
Namens de Educatie Commissie, 
 
Martijn van de Wiel 

 

Meer foto’s HOHS op ons digitale Plekbord 

 

 

AGENDA 
 

November, expositie ‘Automuseum Drunen’ 
Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren  

van Bibliotheek Drunen 
 

Zondag 4 november Expositie Mandenmakerij 
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de  

heemkamer op Mariënkroon. 
 

Maandag 5 november Lezing over de  
Martelaren van Gorcum 
Zie elders in dit Plekbord 

 
Zondag 11 november Wandeling Baardwijkse Overlaat 

Door Gien van Wijk.  
Vertrek om 10.00 uur bij De Steegerf in Drunen. 

 
Maandag 12 november  

Werkgroep Sterrenkunde Heusden 
Aanvang 20.00 uur in de unit op Mariënkroon 

 
Zondag 18 november Wandeling Vlijmens Ven   

Door Ad Hartjes.  
Vertrek om 10.00 uur bij de Venkantbrug in Vlijmen. 

 
Zondag 25 november Dorpswandeling Nieuwkuijk  

Door Henk Roestenburg.  

Vertrek om 10.00 bij de Emmamolen in Nieuwkuijk. 
 

 

Elshoutse Gildebroeders onderscheiden 
 
Nico van Drunen en Ad de Jong van het Gilde OLV uit 
Elshout (ook lid van onze vereniging) ontvingen van de 
voorzitter van de NBFS (Noord Brabantse Federatie van 
Schuttersgilden) de onderscheiding in zilver voor hun 
verdiensten voor het vendelen in het Brabantse 
gildewezen. Mede door deze twee gedreven vendeliers  
staat het vendelen nu op het hoge niveau, waar zij het mee 
gebracht hebben. De onderscheiding werd uitgereikt in het 
provinciehuis, onder toeziend oog van ruim 300 
gildebroeders uit heel Brabant. 
 

 

Martijn van de Wiel geeft 
uitleg bij het spel met de  

metaaldetector  
(foto: Ad van Kessel) 

 



Impressie van de “Heemkunde Ondek Het Samen” dag 
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Boekpresentatie Vliegtuigcraches 1940 – 1945 auteur: Pauwel Pauwels 
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Boekpresentatie Vliegtuigcraches 1940 – 1945 auteur: Pauwel Pauwels 
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