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We staan weer voor een nieuw jaar. 2020 wat zal dat ons brengen, vele mooie momenten
en activiteiten hopen we maar weer. Dat zal zeker gebeuren. Kijk alleen maar even naar
de agenda op de achterpagina, dan zit de maand januari al weer vol. En natuurlijk staat
onze jaarlijkse grote excursie weer op het programma. Dus noteer die datum ook alvast
maar. Hopelijk gaat het komend jaar de “Heemkunde Ontdek het Samen Dag” in oktober
ook weer door.
Hele fijne feestdagen en een mooi heemkundig 2020
De redactie

Algemene Leden Vergadering
De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 11 februari 2020 om
19.30 uur in Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Notulen van de Ledenvergadering op 12.02.2019
3. Jaaroverzicht 2019. Staat op 15 januari op de website
4. Financieel verslag 2019
5. Verslag kascommissie 2019
6. Benoeming kascommissie 2020
7. Begroting 2020
8. Bestuursverkiezing
Dit jaar zullen aftreden: Bart Beaard en Gien van Wijk.
Bart is niet herkiesbaar, Gien is wel herkiesbaar.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en conform de statuten kunnen
kandidaten zich tot 15 januari melden bij het secretariaat.
9. Activiteitenplan 2020
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering.
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Contributie 2020
De contributie voor 2020
bedraagt €21,- voor
incassoleden. Dit
bedrag zal medio januari
worden geïnd. De
contributie voor nietincassoleden bedraagt
€23,-. Deze leden
hebben met dit
MGT/Plekbord een brief
met het
betalingsverzoek en het
banknummer van onze
vereniging gekregen.

Column
Veranderingen
Ook in een jaar, waarop je met
heel veel voldoening terugkijkt,
wordt het uiteindelijk toch ook
december. Dat betekent iets
eerder dan in andere maanden
zorgen dat je column klaar is,
want MGT en Plekbord vallen al voor Kerstmis in de bus. In
het begin van de maand vierden we in een of andere vorm
Sinterklaas, waarschijnlijk met rijmen en surprises. Een
mooi feest om met elkaar in gezins- of familieverband te
vieren. Voor de meesten van ons is allang het gevoel en de
sfeer die bij Sinterklaas horen, veel belangrijker dan de
waarde van het cadeau ‘in de schoen’. Inmiddels is het wel
duidelijk, dat het sinterklaasfeest aan verandering
onderhevig is. Daarover ga ik het niet hebben, want die
discussie komt volgend jaar wel weer terug.
We sluiten het jaar af met het vieren van Kerstmis en Ouden Nieuwjaar. Ook die feestdagen zijn overduidelijk aan
veranderingen onderhevig. Waar in mijn jeugd Kerstmis
nog een kerkelijke hoogtijdag was, is de rol van de kerk
langzaam maar zeker overgenomen door de commercie.

Afronding jubileumactie Hercuton
In september hebben we alert gereageerd op een aanbod
van het jubilerende Hercuton om een gelukwens prominent
te tonen op het grote scherm van hun pand, pal langs de
A59. Hercuton had nog meer acties, onder meer het sturen
van een kaartje naar mensen, die wel een kaartje kunnen
gebruiken. Daarvoor hebben wij als tegenprestatie de foto’s
geleverd.

Laat ik eens terug gaan naar de jaren van mijn jeugd. De
Kersttijd begint met een bezoek aan Kiske van Engelen,
een boomkwekerij pal aan de westkant van Mommersteeg
aan de Wolput. Veel Vlijmenaren zullen zeker een
herinnering aan deze atypische familie hebben.
Dan kerstmis zelf. Eerst de nachtmis, die ook echt om
middernacht begon, waar je met het gezin te voet naar toe
ging en die als blijkbaar onmisbare toegift nog twee
gelezen missen kende na afloop van de pontificale
Hoogmis. Tegen twee uur dan eindelijk weer terug naar
huis, inmiddels omvallend van de slaap. Maar dan wachtte
thuis het warme worstenbrood en dat maakte in een klap
alle doorstane ‘ontberingen’ weer goed. Het worstenbrood
hebben we er tot op de dag van vandaag ingehouden,
maar een enkele mis, die om 22.00u of nog vroeger,
begint, zie ik toch als een verandering ten goede.
Waarschijnlijk stuurden we onze familie en vrienden toen
ook al Kerst- en Nieuwjaarskaarten, die voor katholieken
zalig en voor protestanten gezegend waren. Dat wenste je
elkaar dan ook: Zalig / Gezegend Kerstmis en Zalig /
Gezegend Nieuwjaar. Maar langzaam maar zeker
verdween het zalig van de kaart en gingen we elkaar fijne
kerstdagen wensen en een ‘voorspoedig en vooral gezond’
Nieuwjaar. Inmiddels zijn we weer een stap verder en
spreken we over Fijne Feestdagen. Zowel zalig als
kerstmis zijn uit onze welgemeende goede wensen
verdwenen. Toch kan ik me niet herinneren, dat we
massaal geprotesteerd hebben tegen deze toch forse
trendbreuk met een relevante traditie. Heel anders dus dan
de commotie rond de al dan niet zwarte Piet.
Persoonlijk vind ik veranderingen prima. Elke generatie
kleurt zijn eigen tijd en elke generatie stelt haar eigen
prioriteiten op basis van de tijdsgeest, zoals zij die ervaren.
Het zijn juist deze veranderingen, die heemkunde altijd
interessant blijven houden om te beschrijven. Zonder
verandering geen heemkunde!
Graag wens ik alle lezers kerstdagen, waar zij zich goed bij
voelen en een ‘voorspoedig, gezond en heemkundig’ 2020.
Adrie

Een reactie van Hercuton was als volgt;
Beste Adrie,
Nogmaals bedankt voor het gebruik van jullie historische
foto’s, hierboven het resultaat
Hartelijke groeten, Laure Verhoeven

Monumentmomentje
Een van de oudste kleine kernen binnen onze gemeente is
Giersbergen. Gelegen tegen de bosrand van het
natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen wonen een
vijftigtal mensen in wat boerderijen. Voorts is er een café,
populair bij de fietstoerist. Toch heeft dit plaatsje een lange
geschiedenis, die teruggaat tot de eerste helft van de
dertiende eeuw. In 1244 ontvangt de abdis Ermentrude
namens de abdij Ter Kameren in België van de Brabantse
edelman Hendrik van Herentals de Uithof Ghiersberge als
legaat. De abdij Ter Kameren (Abbaye de la Cambre), die
in het begin van de twaalfde eeuw werd gesticht, nabij het
huidige Elsene (Ixelle) in het hoofdstedelijk gewest
Brussel, was samengesteld uit zusters, behorend tot de

Stolperstein/struikelsteen in Potsdam (D)

Cisterciënzer orde, die leefden naar strenge religieuze
regels binnen de abdijmuren. Het legaat betrof
landbouwgrond met bijbehorende gebouwen. Een
orderegel bepaalde dat tot de orde behorende landerijen
slechts door religieuze mannen konden worden bewerkt.
Dit waren monniken en vooral lekenbroeders. Deze
landerijen werden uithoven genoemd. De abdij Ter
Kameren had diverse uithoven met name in het huidige
België.
Schuin tegenover de Maaihoeve, in de richting van herberg
“De Drie Linden’ staat de dorpspomp. De pomp is in 1951
aangelegd. Giersbergen is in die tijd nog niet aangesloten
op de waterleiding. Als in de zomer de putten bij de
boerderijen nagenoeg droog staan, wordt hier de was
gespoeld. Ook dient de pomp als put voor de brandweer.
Deze situatie heeft tot 1965 geduurd. In dat jaar krijgt
Giersbergen aansluiting op de waterleiding. In de pomp is
een plaquette aangebracht die de naam Giersbergen zou
symboliseren en zou, zo blijkt uit een bijschrijving van een
foto uit het streekarchief, een gier voorstellen, vliegend
boven de duinen.
Het is de vraag of dit inderdaad de betekenis is van de
naam Giersbergen. In het boekje van W. Landré over de
reis naar Heusden, wordt vermeld: „Giert is het zelfde als
Geert. Geert is nog steeds een gebruikelijke mannelijke
eigennaam. De naam Giersbergen verwijst naar de hoeve
van Geert. De ,t' is voor een gemakkelijke uitspraak
weggevallen." Echter de naam Giert komt in deze
omgeving in die tijd niet voor. In de 14e en 15e eeuw zegt
men hier Gerit of Gerijt (ij=lange ie) voor Gerard. Pas later
wordt dat Geert. Dus Giersbergen afgeleid van Geertberg
(wellicht terug te brengen naar de vermelding
Gheersberche in 1330) is dus onwaarschijnlijk.
Waarschijnlijker is dat uitgegaan moet worden van „die
Giersberg" als heuvelnaam, die later aan het gehele gebied
is gegeven. In een archiefstuk van 1396 spreekt men van:
„bij de plaats genaamd het Hof en bij de berg genaamd den
Giersberg." (Uithof Ghiersberge). Ik vind dit zelf een
redelijke verklaring maar als een van de lezers een betere
weet hoor ik dat graag.
Nico Dircksens

Op vrijdag 6 december jl. is door Gunther Demnig in de
bestrating voor het Gerechtsgebouw in Postdam (D) een
struikelsteen gelegd voor Fritz Hirschfeld, die tot 1939 in dit
gebouw rechter was. Myriam Teulings (l) overhandigde bij
die gelegenheid het boek ‘Stilstaan bij de struikelstenen in
Nieuwkuijk en Vlijmen’ van Bert Meijs aan mevr. Ellen
Chwolik-Lanfermann (r), Präsidentin des Landgerichts
Potsdam. De grootvader van Myriam Teulings is Hans Leo
Berg. Voor Hans Leo Berg en Fritz Hirschfeld zijn in
Nieuwkuijk op 12.3 ook struikelstenen gelegd. Bij die
steenlegging hield Myriam een toespraak en zong zij het
Joodse gebed ‘Avinu Malkeinu’.
Het boek van Bert Meijs heeft 126 kleurenpagina’s, kost
€18,50 en is alleen bij het secretariaat verkrijgbaar.

Dagexcursie
De dagexcursie zullen we dit jaar houden op
zaterdag 14 juni. De plaats van bestemming is
nog niet bekend.

onverwoestbaar. Strijdliederen zingend trokken ze
Ravensbrück binnen, tot schrik van de SS. Bijna
tweehonderd van hen werden een maand later
geselecteerd voor een buitenkamp van Dachau, het
Agfacommando. Op 12 januari 1945 staakten ze in de
Agfafabrieken voor betere voeding. Bij de dodenmars in de
Beierse bergen vertikten ze het massaal om verder te
gaan: “Dan maar de kogel.” Van de Agfavrouwen zijn er
twee door ziekte omgekomen, de rest hield elkaar letterlijk
en figuurlijk op de been en zij keerden na de bevrijding
naar Nederland terug.
De auteur Hans Suijs is in 1943 geboren als zoon van
verzetsman Herman Suijs, de broer van het ‘pastoorke’.

Boek over Vlijmens
verzetsheldin Cis Suijs
Op dinsdag 14 januari organiseert onze vereniging, in
samenwerking met Hans Suijs, de presentatie van het
door hem geschreven boek over zijn tante Cis Suijs. De
boekpresentatie wordt gehouden in Fletcher Hotel
Prinsen, Julianastraat 18 te Vlijmen, en begint om 20.00
uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het
secretariaat.

‘De mandenmakerij van Vlijmen e.o.’
In maart vorig jaar is door onze
vereniging een boek uitgegeven
met de titel ‘De mandenmakerij
van Vlijmen e.o.’. Het was
samengesteld door Bart Beaard en
het was een verzameling van een
groot aantal artikelen,
afbeeldingen en verhalen over de
Vlijmense mandenmakerij.
e
Onlangs is er een 2 versie van het
boek uitgegeven met nog meer
artikelen. Het boek kost € 25,- en
het is alleen via het secretariaat
verkrijgbaar.

Heusden 75 jaar Vrijheid
Doeners van de maand
Onder coördinatie van de gemeente Heusden hebben veel
verenigingen en organisaties samengewerkt om de
herdenking van 75 jaar bevrijding vorm te geven.
Burgemeester van Hees was (en is) erg blij met het
resultaat en nodigde de werkgroep dan ook uit voor een
evaluatie op 11 december in het Gouverneurshuis. Voor
die evaluatie had ze wat ons betreft de ambtsketen niet om
hoeven te doen. Maar toen ze dit wel deed, had dat
natuurlijk een reden. Zij liet haar waardering blijken door de
hele groep te benoemen tot de ‘Doeners van de Maand’
november. Volgens goed gebruik hoort daarbij de
aanbieding van een taart en ja, die smaakte ons prima.
Zoals in de Nieuwsbrief van de gemeente Heusden te
lezen is: ‘Ze roemde de samenwerking tussen de
verschillende stichtingen en initiatieven waardoor onze
vrijheid op een waardige manier gevierd is’.

De bijnaam van zijn tante Cis was het ‘pastoorke’. Over
haar kampervaringen wist Hans Suijs echter helemaal
niets. Toen ze nog leefde, sprak ze er niet over en nadat ze
in 1982 was overleden, was er niets te vinden. Pas in
februari 2015 kwam hij bij toeval een stukje van het
kampverhaal op internet tegen. Andere overlevenden
hadden hun memoires wel opgeschreven. Verhalen over
de kampen Haaren, Vught, Ravensbrück en het
Agfacommando van Dachau. Uit deze verhalen ontstond
een verrassend beeld van hun manier van overleven.
Op 6 september 1944 werden 652 Nederlandse vrouwen
vanuit Vught gedeporteerd naar Ravensbrück. De
onderlinge solidariteit maakte de groep sterk en uiteindelijk

De torenzolder
In het Plekbord van september hebben wij verslag gedaan
van de grote opruimactie van de zolder boven onze
heemkamer in de toren van Mariënkroon. Dat opruimen en
afvoeren van overbodig geworden spullen was best
indrukwekkend, maar dat vinden wij eigenlijk ook wel van
de zolder, zoals die er nu uitziet. Oordeel zelf maar.

heemkundekring. Ongetwijfeld zullen de schildjes en ander
zilverwerk na een grote oppoetsactie te zien zijn in het
clubhuis van SVV Juliana, sinds een aantal jaren en nu
hopelijk permanent, gehuisvest aan de Meerdijk in
Nieuwkuijk.

Een fraaie opgeruimde zolder staat toch netjes, niet waar?

Adrie van Bladel en Gien van Wijk

Zilver “S.S.V. Juliana” Vlijmen
Niet alle verenigingen hebben altijd de luxe gekend van
een eigen huisvesting, waarin ze alle bezittingen veilig
kunnen bewaren. Zo heeft de in 1922 opgerichte
Scherpschuttersvereniging (SSV) Juliana uit Vlijmen op
verschillende locaties haar sport beoefend en werden
bezittingen vaak bij leden thuis bewaard. Een kleine 50 jaar
geleden is daarbij, na het overlijden van een van de leden
iets mis gegaan. Bij de opruiming van het huis/de
bedrijfsruimte is het zilverwerk van de vereniging letterlijk
‘aan de straat gezet’. Gelukkig heeft een toenmalige
jongeman alles meegenomen, thuis op zolder gelegd en in
de loop van de jaren waarschijnlijk vergeten, dat dit er lag.
Na enkele tientallen jaren heeft een oplettend lid van de
vereniging een flard van een gesprek opgevangen, waarin
de naam van de bewaarder viel. Daarmee was er wel een
naam, maar was het zilverwerk nog niet zomaar terug.
Toen vervolgens Adrie van Bladel, een van de leden van
SVV Juliana met het langstlopende lidmaatschap, plaats
nam in ons bestuur, heeft hij de vraag gesteld of wij van de
heemkundekring hulp konden bieden bij het terug
verkrijgen van het zilverwerk. Deze geschiedenis zou
natuurlijk niet in het Plekbord terecht gekomen zijn,
wanneer er geen sprake zou zijn van een voor iedereen
bevredigende oplossing, met dank aan de

Wandeling Mariënkroon
Op zondag 12 januari
organiseren we een wandeling
op Mariënkroon vanuit ons
heemgebouw, onder leiding
van John Schellekens en Jan
van Zon. Onder het genot van
een kop koffie/thee beginnen
we om 10.00 uur allereerst
met het tonen van de film ‘De
Modderkruipers’, welke enige
jaren geleden gemaakt is over
het archeologische project
‘Grachtvondsten Mariënkroon’.
In het heemgebouw vertellen
we ook over de geschiedenis van de abdij. Vervolgens
beginnen we aan de wandeling over het terrein en geven
we uitleg bij het zwembad, bij de begraafplaats, bij de
kasteeltoren en de verschillende monumenten. Hierna een
bezoek aan het abdijmuseum, de kapel en we eindigen bij
de permanente expositie in onze heemkamer, nu met de
thema’s mandenmakerij en leerlooierij. Ook hier met een
interessante uitleg. Bij de wandeling zullen we gebruik
maken van het audio rondleidingsysteem. De activiteit
duurt twee uur en omdat de grootte van de groep beperkt
is, moet u zich tevoren opgeven via
bartbeaard1@gmail.com of 0416-320995.

Ingezonden
Tijdens mijn dialogen i.v.m. mijn dialectwoordenboek met
oude mensen uit onze streek kom ik regelmatig zaken
tegen die niet bij mij en mijn dialectonderzoek thuishoren.
Omdat het zaken zijn die m.i. nader onderzoek verdienen,
zou het zonde zijn, als de informatie ongebruikt en
ononderzocht bij mij zou blijven liggen. Daar heeft niemand
wat aan. Daarom stel ik mijn info bij deze ter beschikking
aan geïnteresseerden voor de mandenmakerij:
In ons heemkundegebied waren vóór 1900 vele
mandenmakers actief. In die tijd werd het benodigde
wilgentenenhout, hier baandhout genoemd, voordat het
schaars werd en later dus van elders betrokken moest
worden, nog gehakt in de polders rondom onze dorpen.
Het hakken deed men in het (late) najaar als het blad
afgevallen was. M.n. tussen Vlijmen en Den Bosch groeide
veel baandhout. Wellicht ook op meerdere buitendijkse
plaatsen. Het geoogste hout werd hetzij opgeslagen in
mijten (voor gebruik als grauwhout), hetzij met de voeten in
het water gezet, zodat het zou gaan uitlopen (voor gebruik
als without). Als in het voorjaar katjes aan het baandhout
kwamen, was de sapstroom tussen bast en kernhout
duidelijk goed op gang gekomen en was het mogelijk de
bast te verwijderen ofwel te streupen, wat een zwaar en
koud karwei was (werd eigenlijk altijd buiten gedaan)
meestal door vrouwen en kinderen, omdat het haast niets
verdiende.

lengterichting, parallel aan de Bossche sloot, een pad op
soort dijk of dam.
Op de Haarsteeg was er ten zuiden van de
Haarsteegsestraat en ten westen van de Laon van
Onsenoord ten zuiden en parallel aan de
Haarsteegsestraat sprake van een gebiedje dat door velen
wordt aangeduid als de Demkes (NLs: de dammetjes), dat
was feitelijk een diepe brede sloot met daar in de lengte
een dam in, die niet zo hoog was als de slootwallen. In de
winter leek het een brede sloot maar in de zomer waren het
2 smalle slootjes met een dammetje er tussen wat alle
Haarsteegse schoolkinderen uitnodigde om daar overheen
te springen. De Haarsteegse mensen die mij over de
Demkes vertellen zeggen dat er in hun tijd bomen op
geplant stonden evenals bij een slagenlandschap.
Harrie van der Heijden vertelde mij laatst dat ten zuiden
van de Hoeven ook een dubbele sloot liep.
Nu vermoed ik dat zowel de Demkes als de dubbele sloot
aan de zuidkant in de Hoeven precies zo functioneerde als
de Kaog bij Vlijmen, namelijk ten bate van de
mandenmakerij om het baandhout in uit te laten lopen om
het dan te kunnen streupen.
Ik heb het over de periode vóór ca 1900/1920 toen de
buf/kookketel en de buffmachine nog niet was
uitgevonden. Want door de kookketel en de buffmachine
werd het weken en het ontbasten van het teenhout enorm
bekort en vergemakkelijkt en werden de vele sloten
overbodig.
Mijn hypothese is dus dat de genoemde sloten
en demkes te Haarsteeg evenals de voormalige Kaog bij
Vlijmen een overblijfsel zijn van de mandenmakerij voor het
laten uitlopen van geoogst baandhout.
Met vriendelijke groet
Marie van de Middelhaai alias Marja Kivits

Oproep m.b.t. archeologische vondsten

In de polder tussen Vlijmen en Den Bosch was een Kaog,
dat was een dijk die in de lengte tussen 2 sloten in lag:
tussen de Bossche sloot en de Brusselse sloot (welke
laatste tot aan de ruilverkaveling nog bestond, daarna niet
meer). Bossen baandhout werden met hun voeten in het
water van die sloten aan weerszijden schuin tegen de
Kaog, die dijk, aan gezet zodat ze in het voorjaar zouden
uitlopen.
De Kaog was vlak voor de ruilverkaveling ter hoogte van de
dam over de duiker in de Bossche sloot (die er nu nog ligt)
verdeeld in een oostelijk stuk richting Den Bosch en een
westelijk stuk richting Vlijmen. Klàòske en Chriest d'n Dorre
(de Laat) lieten op de Kaog hun koeien grazen. Na de
ruilverkaveling zijn zowel de Kaog en de Brusselse sloot
komen te vervallen en is de Bossche sloot een stuk
omgelegd. Voorheen stroomde hij onder de westelijke kant
van de Venkantbrug, nadien onder de oostelijke kant
daarvan. Nu is er nog een tweede, mogelijk restant van de
Brusselse, sloot te zien ten oosten van de duiker in de
Bossche sloot. Tussen de 2 sloten in loopt, in

Op de zolder van onze heemkamer kwamen drie grote
dozen met aardewerkscherven tevoorschijn, waarvan
niemand weet hoe ze daar ooit zijn gekomen en waar ze
zijn gevonden.
Doos I bevat o.a. middeleeuwse scherven, enkele
Romeinse scherven en een IJsselsteentje met twee
inkepingen voor gebruik als netverzwaarder. De
aanklevende grond wijst op een herkomst uit de klei.
In doos II zitten veel aardewerkscherven uit de Late
IJzertijd/Romeinse tijd en Romeinse scherven. Er is één
Merovingische scherf, vrij veel Badorf- en
Pingsdorfscherven van 800 -1000, middeleeuws
aardewerk, maar ook fragmenten van Delfts blauwe
tegeltjes, een fossiele paardenkies, een belemniet (fossiel
staartstuk van een inktvis) en 8 stuks stenen artefacten,
gevonden in 1978, waarschijnlijk in Zuid-Limburg. Er zit
een ijzeren stang bij met een of ander mechanisme, lengte
ruim een halve meter. Op een aantal middeleeuwse
scherven staat de naam “Hoeckenburg” geschreven. Wie
kent dat toponiem?
Doos III bevat vooral een grote hoeveelheid grijs
aardewerk van tussen 1200 en 1400, maar daarnaast ook
enkele scherven uit de Late IJzertijd en de Romeinse tijd
en wat laatmiddeleeuws materiaal.
Alles bijeen prachtige vondsten in grote hoeveelheid, maar
helaas volkomen waardeloos voor de heemkundekring
zolang de herkomst ervan niet bekend is. Wie van onze
leden kan ons nader informeren, zodat we deze spullen
niet behoeven te dumpen?
Informatie graag aan Anton van der Lee via
antonvdlee@ziggo.nl of tel. 0416 532242

Reactie op column Adrie november (1)
Via Rob van Opzeeland kreeg ik het Plekbord
doorgestuurd van jullie heemkundekring. Hierin stond een
mooi stukje tekst over de trots die men voelt bij herkenning
van de plaatsnaam in onze bedrijfsnaam en de bedrijven
die van oudsher in het straatbeeld van ons regio horen,
geschreven door Adrie. Graag zouden wij dit publiceren in
ons personeelsblad. Ik vroeg me af hoe jullie hier
tegenover staan. Uiteraard kunnen we jullie en/of Adrie het
personeelsblad (dat in december zal verschijnen)
toesturen, voor in jullie collectie.
Met vriendelijke groet,
Boy Bergmans
Marketing & Communicatie

Reactie op column Adrie november (2)
Met veel plezier lees ik steeds de column van onze
voorzitter. Vaak zijn ze voor mij zeer herkenbaar. Het feit
dat ook ik een jongen van “Ut lompeind” en
generatiegenoot van hem ben zal daar zeker mee te
maken hebben. In de periode tussen 1977 en 1986
maakte ik de foto’s voor het toenmalige weekblad “De
Vlijmscherper”. Hierdoor bouwde ik een behoorlijk archief
uit die tijd op. Alles op zwart witnegatieven want digitaal
was nog ver weg en kleur erg duur. Diverse verhuizingen
overleefden de mappen waarin ze waren opgeborgen. De
windstilte waarin ik belandde na het beëindigen van de
nieuwssite Hallo Heusden was een prima moment om een
begin te maken die negatieven eindelijk eens te
digitaliseren. Nu en dan plaatste ik al eens een foto op de
fb pagina’s van “Kuik nu en Ooit” en de “Vliedberg een wijk
..”. De reacties hierop waren voor mij de reden om een
serie te starten. Materiaal genoeg voorhanden of het nou

politiek,sport,kroegen,gebouwen of jubilarissen uit de
voormalige gemeente Vlijmen zijn. Het toeval wil dat juist
op het moment dat ik de column in het novembernummer
van het Plekbord lees ik bij het scannen een foto
tegenkom met daarop een touringcar van het in de column
genoemde Busbedrijf Kivits. Inderdaad met de afbeelding
van de vogel prominent in beeld! Hierbij de foto. Mijn serie
genaamd Gelukkig zijn er de negatieven nog wordt
geplaatst op de fb pagina’s en websites Vlijmen, Heusden
en Drunen 4you.De afleveringen over 11-11 avonden,
Sinterklaasintochten en verdwenen winkels werden al
geplaatst. Wellicht herbergt het archief nog zaken die ook
voor de Heemkundekring interessant zijn.
Met vriendelijke groet Ad van Kessel

Reactie op column Adrie november (3)
Beste Adrie
Je bent nog wat
bedrijven vergeten
o.a. Rene Lammers
in Vlijmen en Kuijs
Vlijmen.
De auto's van Kuijs
kon je het afgelopen
jaar tegen komen in
Denemarken
Engeland Frankrijk
Oostenrijk Italië en
uiteraard in de
Benelux. met voorop
de cabine de naam
Kuijs bv Vlijmen.
Met vriendelijke groet Diel Kuijs.

uitvallers van de Dekenale Vastentocht (april 1983) stappen in de Kivitsbus, die ook als rijdende EHBO-post fungeerde!
Foto: Ad van Kessel

AGENDA JANUARI
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 NederhemertZuid
Door Ad Hartjes en Bart Beaard. Vertrek om 14.00
uur bij de speeltuin.
Zondag 12 januari, Wandeling Mariënkroon
Door John Schellekens en Jan van Zon. Aanvang
om 10.00 uur in de unit op Mariënkroon.
Zie elders in dit Plekbord.
Dinsdag 14 januari, Boekpresentatie ‘Vlijmens
verzetsheldin Cis Suijs’
Zie elders in dit Plekbord
Zondag 19 januari, Ommetje Herpt
Door Hermien van Toorenburg. Vertrek om 10.00
uur bij De Ploeg in Herpt.
Zaterdag 25 januari, Vrijwilligersmiddag
Uitnodigingen worden nog toegestuurd.
Zondag 26 januari, Wandeling Landgoed
Steenenburg
Door Henk Roestenburg en André Janssen.
Vertrek om 10.00 uur op de parkeerplaats van
Roestenburg Kwekerijen.
Zondag 2 februari, Expositie Mandenmakerij
en Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon. Geopend van
13.00 tot 17.00 uur.

Bezoek eens een museum
Als u de tentoonstelling “mandenmakerijen en
leerlooierijen in Vlijmen” in de toren van Mariënkroon
al eens bezocht heeft, dan is het ook zeker eens de
moeite waard om het looierijmuseum in Dongen te
bezoeken. Hier wordt u op zeer interessante wijze
wegwijs gemaakt over het looiproces.
DE LOOIERIJ is gevestigd in een looierij uit 1889, het is
dus logisch dat juist het looiproces en het daarbij
behorende leven het middelpunt is van onze exposities.
Op een aantrekkelijke manier maakt de bezoeker kennis
met het looien.
Allereerst door het gebouw zelf. Over het veld waar
vroeger het kuiplooien werd uitgeoefend is de entree
gebouwd met een sfeervol museumcafé waar u letterlijk op
de looikuipen zit. In het gebouw maakt u kennis met het
looiproces zoals dat aan het eind van de negentiende eeuw
werd uitgevoerd. U ziet het in beelden, materialen, u voelt
de sfeer en wordt verrast door merkwaardige leer- en
looizaken. In het Nathuis biedt het museum veel aandacht
aan het looiproces terwijl op de Droogzolder vooral de
mens in de looiwereld centraal staat. In de touwerij staat
het afwerken van leer centraal.
Maak op een aangename manier kennis met de looier en
zijn werk.

Kijk je op de website dan lees je deze aanmoediging.
Maak kennis met DE LOOIERIJ, het Dongense museum
waar het leven in een gemeenschap van leerlooiers
beleefd kan worden. Van koe tot leer; techniek en mens
in een gebouw dat looien ademt. Ontdek wat anderen al
zeggen: "Tjonge, ik wist niet
dat hier zoiets moois is..."
Dwaal ook door de
boeiende expositie Dongen,
van NUL tot NU op de
Pantoffelzolder, vertoef in
een sfeervolle omgeving bij
de zandverstuiving en
verblijf, mijmerend of
gezellig kletsend, zittend op
de oude looiputten in het
riante museumcafé ...
Een museum ook dat u in 't
Nieuwe Nathuis diverse
malen per jaar verrast met
een andere wisselexpositie.
Van 26 oktober tot en met 7 juni 2020 is er de
tentoonstelling te zien: “Dongen 75 jaar bevrijd”. En is
gratis te bezoeken.
Openingstijden:
Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van:
13.00 uur tot 17.00 uur.
Eerste en tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag,
carnavalszondag is het museum gesloten.
Bezoekadres:
Kerkstaat 33 5101 BB te Dongen - 0162-387194 info@delooierij.nl

De redacties van:
“Met Gansen Trou”
en het “Plekbord”
wensen u fijne kersdagen en
een voorspoedig 2020

Bart Beaard neemt afscheid als bestuurslid HKK Onsenoort. 17 dec. 2019

Bronzen Legpenning Brabants Heem
voor Bart Beaard
Veel heemkundig geïnteresseerden waren op dinsdag 17
december getuige van de uitreiking door Brabants Heem
voorzitter Henk Hellegers van de Bronzen Legpenning
aan Bart Beaard van Heemkundekring Onsenoort.
De spreker zei te beseffen, dat het voorlezen van alle
initiatieven en activiteiten van Bart deze middag niet
mogelijk zou zijn, daarvoor was de tijd immers veel te kort.
Maar hij wist Bart wel te emotioneren toen hij hem de
Bronzen Legpenning mocht uitreiken. Naast erevoorzitter
Anton van der Lee en historicus Dr. Kees van den Oord
telt Heemkundekring Onsenoort nu dan ook drie leden
met deze hoogst mogelijke onderscheiding binnen de
Brabantse heemkunde.

Foto’s:
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