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We naderen nu snel het einde van 2019, alweer een fantastisch jaar voor onze vereniging.
Met als hoogtepunt dit jaar de activiteiten rond de bevrijding van ons heemgebied, maar
ook de vele lezingen, boeken die verschenen zijn, de vele wandelingen en meer dan 800
leden is iets waar we trots op mogen zijn. Maar het jaar is nog niet om. Bekijk de agenda
maar eens op de laatste pagina, er zit zeker wat voor je bij.
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In een emotionele speech nam 50PLUS-senator Martin van Rooijen de Eerste
Kamerleden mee terug naar 3 en 4 november 1944. Hij bracht de bijna-ramp in
Drunen en de stadhuisramp in Heusden ter sprake, nu 75 jaar geleden.
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Ik begin met een persoonlijk woord. Volgende week maandag 4 november 2019 is het 75
jaar geleden dat 3 Duitse soldaten besloten de molen in het Brabantse Drunen niet op te
blazen. Alle mensen uit Drunen die in de molen schuilden, werden zo gered. De 3 soldaten
weigerden in de avond van 4 november het bevel tot opblazen van de molen op te volgen.
In de veilige molen schuilden 93 burgers. Onder die 93 waren ook mijn vader en moeder,
mijn jongere zusje van 1 jaar en ik, 2
jaar en 3 maanden oud. Ik herinner mij
het verblijf in de molen toch nog. Mevr.
Geke van de Merwe-Wouters heeft er in
2015 een boek over geschreven onder
de titel “Drunen ontsnapt aan
massamoord.”
Ik maak hier en nu daar gewag van
omdat ik ook stil wil staan bij de
stadhuismoord in Heusden. In de kelder
van het stadhuis schuilden meer dan
150 mensen, die dachten daar een
veilige schuilplaats te hebben. Enkele
uren na onze redding door 3 Duitse
soldaten, hebben andere Duitse
soldaten in de nacht van 4 november het
stadhuis in Heusden wel opgeblazen,
waardoor 134 onschuldige burgers de
dood vonden, werden vermoord. Met de
razzia in Putten is dit de grootste
burgermoord in Nederland. Mevr. Geke van de Merwe heeft nu ook een boek geschreven
over Heusden: ”De stadhuisramp, een onbestrafte misdaad”, dat dezer dagen verschijnt.
Niets kan treffender weergeven, het verschil tussen leven en dood maar ook tussen goed
en kwaad. Ik zal op 3 november bij de herdenking in Drunen aanwezig zijn en op 4
november bij de jaarlijkse stille tocht in Heusden.
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Voorzitter,

De bijgaande foto is genomen na de onthulling van het pijlmonument aan de Steegerf in
Drunen. Op de foto staat senator Martin van Rooijen geheel links.

Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op dinsdag 11 februari bij Partycentrum
De Remise in Drunen. Meer info en de agenda komt in het volgende Plekbord.

Column
Heemgebied op de
(snel)weg
Het is al vaker aan de orde
geweest in deze column: de
inspiratie ertoe kan werkelijk
overal vandaan komen. Zo
fietste ik onlangs richting Vlijmen, toen een blauwe
vrachtwagen van Gerard Lammers me op de rotonde
voorbij reed. Deze vrachtwagen was leeg, maar steeds
wanneer ik wagens van deze firma zie, dan zie ik de
metershoge kabelhaspels (als dit tenminste het goede
woord is), die door het hele land in gegraven sleuven
gelegd zijn. In de tijd van mijn herinnering zullen het wel
vooral stroom- en telefoonkabels geweest zijn. Maar wat
me vooral fascineerde, naast de omvang van die klos
draad, was het simpele feit, dat op die vrachtwagens
‘Vlijmen’ stond. Gewoon, Vlijmen, bij ons thuis.
Het maakte me trots als ik zo’n wagen met Vlijmen zag,
ook al wist ik toen waarschijnlijk, of beter nog helemaal
niet, wat heemkunde inhoudt. Hetzelfde gevoel kwam
overigens ook bij mij op, wanneer ik weer zo’n
scheepsschroeven transport van Lips langs zag komen.
Heel veel wielen, waarmee heel voorzichtig
gemanoeuvreerd moest worden, om het gevaarte een
bocht door te krijgen. Ook daar was ik trots op, want zo ver
was Drunen niet bij Vlijmen vandaan en ik fietste toch
iedere dag door Drunen naar de middelbare school in
Waalwijk.
Ook zo’n trotsmaker uit mijn jeugd waren de bussen van
Kivits Reizen, met natuurlijk een afbeelding van een echte
kieviet erop(?). Op school- en misdienaarreisjes kwam je
met de bus van ‘De Kiviet’ op de leukste plekken. Altijd
trots wanneer je zo’n bus zag rijden, maar ook een beetje
verdrietig, toen om economische redenen de Kivitsbus uit
het straatbeeld verdween. Eenzelfde soort verdriet, dat ik
me herinner van de verplaatsing van het transportbedrijf
van Opzeeland naar Hedel, ook al had ik natuurlijk geen
flauw idee van de zakelijke beweegredenen, die daaraan
ten grondslag lagen. Het probleem was ook niet dat Hedel
verscheen, maar dat Vlijmen verdween.
Maar we hoeven niet te somberen, want ons heemgebied
is op de snelwegen van Nederland en daarbuiten goed
vertegenwoordigd. We zitten dan wel niet meer dagelijks
op de weg, maar als oppas oma en opa hebben we toch
onze wekelijkse ritjes naar Utrecht en Amsterdam. Geen
enkele rood-gele vrachtwagen van van Bijnen Transport
ontgaat ons. Een vrachtwagen van Kivits Drunen,
gegarandeerd dat we die zien. En daarbij telkens weer
diezelfde gedachte: die komt bij ons vandaan, dat is er
eentje ‘van ons’. Een tijdje terug waren we een dagje in
Enschede en wat is zo ongeveer het eerste dat we
tegenkomen, midden in het centrum? Een vrachtwagen
van Kivits! Natuurlijk meteen een praatje met de chauffeur,
want hoe verder van huis, hoe gemakkelijker het contact tot
stand komt. Je bent dan immers beiden ver van huis.
Nou zijn er natuurlijk veel meer bedrijven uit ons
heemgebied, dan die ik hier zo terloops genoemd heb.
Maar wees gerust, ook als een van onze plaatsnamen op
een busje staat of de naam van een van onze garages op
de kentekenplaat, het zal mij niet ontgaan.
Adrie
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Film- en fotobeelden van de activiteiten
van 1 tot 5 november
René Esser is niet alleen de voorzitter van de Werkgroep
Sterrenwacht Heusden, maar met René hebben we ook
een hartstochtelijk filmer binnen de vereniging gekregen.
René heeft filmopnames gemaakt van nagenoeg alle
activiteiten, die tijdens het Bevrijdingsweekend vanaf 1
november tot in de vroege morgen van dinsdag 5
november zijn uitgevoerd. Zijn films zijn te zien op zijn
eigen Youtube-kanaal. Ga naar YOUTUBE: ESSER
STUDIO VLIJMEN 71 en je krijgt alle mogelijke films
voorgeschoteld. Zeer de moeite waard en dan ook van
harte aanbevolen.

Kijk je liever naar foto’s, dan kom je via de link
https://myalbum.com/album/vuxvu2oXXoqF vanzelf bij
het fotoboek, dat onze huisfotograaf Ad Hartjes heeft
samengesteld. Vanuit het digitale Plekbord is op deze link
klikken voldoende, vanuit de papieren versie zul je de link
moeten intypen.
Dank aan René en Ad, die met hun opnames het archief
van onze vereniging blijvend verrijken.

Overdracht van de struikelstenen

Monumentmomentje

Op 12 maart 2019 heeft Gunter Demnig struikelstenen
gelegd in Vlijmen en Nieuwkuijk. Dat waren waardige en
indrukwekkende plechtigheden, waarbij ook de groepen 7
van de basisscholen De Vijfhoeven in Vlijmen en ’t Kompas
in Nieuwkuijk betrokken zijn geweest. Onze Educatie
Commissie heeft in overleg met beide scholen
afgesproken, om jaarlijks stil te staan bij deze
struikelstenen door een adoptie-ceremonie. Daarbij draagt
de huidige groep 8 de zorg voor en de kennis van de
struikelstenen over aan groep 7. Op donderdag 8
november heeft de adoptie plaatsgevonden bij ’t Kompas
en de dag erna bij de Vijfhoeven. Leden van de Educatie
Commissie hielpen met het doorgeven van de kennis,
waarbij ook de fotopanelen van de Bevrijdingsroute meteen
alweer gebruikt konden worden.

De dijkenroute fietsen is voor veel mensen een mooie
invulling van een zonnige dag. Je kunt er gemakkelijk een
middag mee vullen en je hoeft er niet voor buiten de
gemeente te komen. De route leidt door een gevarieerd
landschap en neem je ook een stukje duingebied mee, dan
heb je alle landschappen in Brabant van rivier tot bos
gezien. Soms vallen op deze route bepaalde zaken op. Zo
kom je langs de Nieuwkuijkse Wiel of Nieuwe Wiel,
ontstaan in 1880 door een grote dijkdoorbraak. Jazeker,
ook toen er nog geen sprake was van opwarming of
klimaatverandering waren er al grote overstromingen in
deze omgeving. In het verleden is de wiel gebruikt voor
recreatieve doeleinden. Na de oorlog wordt hij ingericht als
openlucht zwembad en later wordt het een natuurgebiedje.

Een van de blokken zandsteen met inscriptie
De groep van basisschool ‘De Vijfhoeven in Vlijmen

De groep van basisschool ‘Het Kompas’ in Nieuwkuijk

Aan weerskanten van de dijk liggen een zestal blokken
zandsteen met een inscriptie. Een monument ter
herinnering aan deze overstroming. In 1981, honderd jaar
na deze historische en voor Nieuwkuijk zeer ingrijpende
gebeurtenis wordt, in opdracht van de gemeente, door de
Nieuwkuijkse kunstenaar Legs Boelen dit kunstwerk
vervaardigd. Als symbolisch doorbraakpunt ligt het op de
plek waar de dijk, met een bocht, na de ramp, om de
Nieuwkuijkse Wiel heen is gelegd. In alle stenen wordt de
herinnering aan het water weergegeven door een uitgehakt
golfpatroon. De stenen buitendijks maken symbolisch een
vallende beweging in de richting van de dijk en de stenen
binnendijks verwijzen naar de oude loop van de dijk en de
wiel. De laatste van de zes stenen ligt in de wiel en is
alleen zichtbaar bij laag water. Dit kunstwerk is een vorm
van een monument dat weergeeft, dat ook uit een ramp
iets moois kan voorkomen. Ik kwam hierbij het volgende
gedichtje tegen wat het denk ik wel goed verwoordt:
Nieuwkuijkse Wiel,
spiegel van de Kuijkse ziel,
die ik voel,
wanneer haar schoonheid mij troost
op avonden, waarop ik zou willen,
dat de zon nooit onderging
Nico Dircksens

Contributie 2020
De contributie voor 2020 bedraagt onveranderd €21,- voor
incassoleden. Dit bedrag zal medio januari worden geïnd.
De contributie voor niet-incassoleden bedraagt €23,-. Deze
leden krijgen in het volgende Plekbord een brief met het
betalingsverzoek en het banknummer van onze vereniging.

Bart Beaard legt bestuurlijke
werkzaamheden neer

Op 17 december nemen wij afscheid van Bart als
bestuurslid van Heemkundekring Onsenoort. Graag
nodig ik onze leden uit voor de receptie in Restaurant
& Partycentrum Remise op dinsdag 17 december van
16.00u tot 19.00u. Het is geen afscheid van Bart, maar
wel een gelegenheid om dank je wel te zeggen voor de
immense hoeveelheid werk, die hij voor onze
heemkundekring verzet heeft.

Zoekt u nog een leuk cadeau?
Voor pakjesavond of voor onder de kerstboom, dan moet u
zeker eens naar onze website gaan: www.hkkonsenoort.nl
en klik dan op webwinkel. Daar vind je een grote keuze aan
boeken over heel veel onderwerpen betreffende ons
heemgebied. Ook kunt u terecht voor een van onze boeken
bij boekhandel Sikkers in Drunen, waar ook een mooie
selectie van onze boeken te vinden is (rechts achter in de
winkel).

producten verhandeld. Deze activiteiten hebben sporen in
de bodem nagelaten.
In de afgelopen 40 jaar hebben in en rond ’sHertogenbosch opgravingen plaatsgevonden. De vondsten
vertellen ons een uniek verhaal dat niet uit andere bronnen
is af te leiden. Dit boek geeft voor het eerst op een
toegankelijke wijze, een overzicht van het leven van de
Bosschenaren en hun voorouders, vanaf de eerste
rondtrekkende jagers en verzamelaars tot aan de grote
sociale en economische veranderingen in de 19de eeuw.
De nadruk ligt daarbij op de late middeleeuwen, de
bloeiperiode van de stad.
Het boek is bedoeld voor iedereen, die geïnteresseerd is in
de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch, de middeleeuwen
en stadsarcheologie in Nederland en daarbuiten.
Het boek is uitgevoerd met hardcover, genaaid gebonden
en met een linnen rug.
Het formaat is 320 x 240 mm, 742 pagina’s full colour, is
verkrijgbaar bij de boekhandel en kost € 39,95

. Het heemkundehoekje bij boekhandel Sikkers in Drunen

’s-Hertogenbosch. Stad op de schop
40 jaar archeologisch onderzoek in ’s-Hertogenbosch
Al 40.000 jaar leven mensen in het gebied waar nu ’sHertogenbosch ligt. Vele generaties hebben hier huizen
gebouwd, voedsel geteeld, voorwerpen gemaakt en

75 Jaar Vrijheid in Heusden
In samenwerking met een groep verenigingen en met
Gemeente Heusden hebben wij rondom dit thema in de
afgelopen maanden vele activiteiten georganiseerd. Wij
waren betrokken bij de legging van de struikelstenen, bij
boekpresentaties, bij lezingen en bij de Bevrijdingsroute en
andere activiteiten.

de Koning te vinden en hem hulde te bewijzen. Ze kwamen
uiteindelijk terecht bij de stal in Bethlehem, waar zij
Christus aantroffen.
Wanneer Christus geboren is, is niet precies bekend. In het
decennium voor het begin van onze jaartelling waren er
veel sterrenkundige fenomenen. Deze zullen voor
astrologen van bijzondere betekenis geweest zijn. In de
presentatie haalt Urijan een aantal van die bijzondere
hemelverschijnselen naar voren en bespreekt hij die. Wie
weet was één daarvan de Ster van Bethlehem.
R. Esser
Voorzitter WSH Heusden

Terugblik op het Bevrijdingsweekend
Op zaterdagmiddag 23 november hebben we met zo’n 50
vrijwilligers bij de Remise teruggekeken op de activiteiten
van het Bevrijdingsweekend van vrijdag 1 november tot de
nachtelijke uren van dinsdag 5 november. Een mooie
groep, met veel leden van onze vereniging, die niet eerder
bij een vrijwilligersdag aanwezig zijn geweest. In zijn
welkomstwoord doorliep de voorzitter nog eens het hele
jaar op activiteiten, die verband houden met WOII en het
mag gezegd, de lijst is indrukwekkend lang. In 2020 zullen
er zeker nog enkele activiteiten aan toe gevoegd worden,
tot aan de viering van de bevrijding in heel Nederland, op 5
mei 2020 75 jaar geleden.

De vrijwilligers in partycentrum Remise in Drunen
foto: Ad Hartjes

De onthulling van het bevrijdingsmonument aan de Steegerf
in Drunen. Foto: Ad Hartjes

Op 11 december a.s. zal er met burgemeester Willemijn
van Hees een evaluatie van de activiteiten plaatsvinden.
Daarbij zal ook een aanzet gegeven worden tot een vervolg
programma in het voorjaar tot de Bevrijdingsdatum van 5
mei 2020.

Presentatie ‘Ster van Bethlehem’
De Werkgroep Sterrenkunde Heusden heet u op 9
december om 19.30 uur van harte welkom in de unit op
Mariënkroon te Nieuwkuijk. De koffie staat klaar en
aanmelden is niet nodig. Dan wordt een lezing
verzorgd met de titel ‘De Ster van Bethlehem’.
Door Urijan Poerink wordt het volgende verhaal verteld: In
de periode rond Kerstmis en Driekoningen wordt overal
weer het verhaal van de Ster van Bethlehem verteld, het
bekendste astronomische verschijnsel dat in de Bijbel
wordt beschreven. De Ster, die de Wijzen uit het oosten
naar de pasgeboren zoon Christus leidde, is alleen bekend
uit het Evangelie van Mattheüs.
In de loop der tijd zijn tal van theorieën uitgedacht om de
Ster te verklaren. De Ster was kennelijk zo bijzonder, dat
de Wijzen daarin het goddelijke teken zagen dat er een
Koning was geboren. Zij begonnen aan een lange reis om

Lezing ’Van Karrenspoor naar
Maasroute’
Op dinsdag 3
december houdt Gien
van Wijk een lezing
over zijn boek, dat in
juni jl. verschenen is.
De lezing wordt
gehouden in
Partycentrum De
Remise, Grotestraat
267 te Drunen. De
aanvang is 19.30 uur
en de entree is €4,incl. kop koffie/thee bij
binnenkomst.
Aanmelden is gewenst
en dat kan bij het
secretariaat:
bestuur@hkkonsenoort
.nl of 0416-320995.
Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat deze belangrijke
Oost-West route door de Langstraat in gebruik kon worden
genomen. Dat was voor Gien de reden om over de
geschiedenis van deze weg een boek te schrijven. Een
boek, rijk geïllustreerd met foto’s en een omvang van 272
pagina’s.

Wandeling ‘Landgoed Steenenburg’

AGENDA DECEMBER
Zondag 1 december, Expositie Mandenmakerij en
Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon, geopend van 13.00 tot
17.00 uur.

Sinds een drietal jaren organiseren we enkele keren per
maand een cultuurhistorische wandeling. Inmiddels hebben
we er daarvan een 10-tal met verschillende gidsen. We
ervaren een mooie belangstelling, wel afhankelijk van het
weer. Met de wandeling op zondag 27 oktober jl. werd wel
een nieuw record gevestigd, dat toen nog in handen was
van de wandeling PAX in Elshout op 25 juli jl.
Op die zondagochtend met prachtig weer stonden we daar
met een groep >75 deelnemers. Het opdelen in kleinere
groepen bleek niet nodig want gids Henk Roestenburg
heeft én een duidelijke stem én een interessant verhaal.
Velen waren deze keer gekomen om iets te vernemen van
de gemeentelijke plannen in het gebied. Het was André
Janssen, die een mooie collectie plattegronden bij zich
had, waarmee hij op de betreffende plaatsen uitleg kon
geven. Hij liet zelfs ook nog een luchtfoto zien van een V1krater, in 1944 gemaakt door een geallieerd vliegtuig. Henk
vertelde over monumentale bomen, de wielen, het kasteel,
de contacten met familie d’Oultremont, over de
boomkwekerij en over drie generaties Roestenburg die op
het kasteel gewoond hebben.

Dinsdag 3 december, lezing ‘Van karrenspoor naar
Maasroute’
Door Gien van Wijk, aanvang 19.30 uur in De Remise te
Drunen.
Zondag 8 december, Wandeling Landgoed
Steenenburg te Nieuwkuijk
Door Henk Roestenburg en André Jansen. Aanvang 10.00
uur op de parkeerplaats bij Kwekerij Roestenburg.
Zondag 15 december, Dorpswandeling Vlijmen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00
uur bij Hotel Prinsen.
Zondag 22 december, Dorpswandeling Drunen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00
uur op het Raadhuisplein.
2e kerstdag - 26 december, Expositie Mandenmakerij
en Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon. Geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Zaterdag 4 januari, Wandeling Nederhemert-Zuid
Door Ad Hartjes en Bart Beaard. Vertrek om 14.00 uur bij
de speeltuin.

Christmas by Candlelight in Heusden
Vrijdag 13 en zaterdag 14 december is het weer Christmas
by Candlelight in het middeleeuwse Heusden. Alles in het
pittoreske vestingstadje aan de Maas ademt de sfeer die
zo goed past bij kerst. De schilderachtige straatjes, de
historische panden, de vele authentieke winkeltjes, de
gezellige horeca. Het is de perfecte plek voor een van de
liefste en mooiste kerstmarkten van Nederland. Kraampjes
bij kaarslicht, overal kerstzang, vuurkorven, straattheater,
foodtrucks en glühwein.
Nederland op zijn mooist, in
kerstsfeer.
Net als voorgaande jaren vaart
Christmas by Candlelight op de
knusse sfeer die Heusden zo
eigen is: het prachtige decor en
de passie van de ondernemers.
Het kaarslicht, de vuurkorven en
de kerstzang doen de rest. In
Heusden beleef je kerst zoals het
bedoeld is.
Ook dit jaar verzorgen tal van
kramen uit binnen- en buitenland
een geweldig aanbod aan woon-, lifestyle- en
brocantewaar. Sfeervolle foodtrucks bieden lekkernijen;
van poffertjes tot biologische stamppotten en van vers
gegrilde hamburgers tot dampende soepen.
De schilderachtige straten en steegjes zijn gevuld met
levendig straattheater en de mooiste Christmas carols
klinken.
De kerstmarkt centreert zich rond de Vismarkt, Engstraat,
Botermarkt en Nieuwstraat en vindt plaats op vrijdag 13
december van 14 tot 22 uur en op zaterdag 14 december
van 12 tot 20 uur.
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