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Beste Lezers 
 

De lente dient zich al volop aan, ook al is het pas februari. twee zondagen was het al 
fantastisch weer om er op uit te trekken en dat deed men dan ook massaal. Ook bij de 
heemkundekring willen ze er op uit, met wandelingen, lezingen, exposities enz, enz. 
Dus geniet ervan en ga er op uit. 
 
De redactie 
  

 

Vrijwilligersmiddag 26 januari  
 
Op 26 januari hebben we met een gezellige, goed verzorgde middag in het Patronaat in 
Nieuwkuijk onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag gevierd. Een vast programma hebben we 
daarbij niet, want het programma, dat zijn wijzelf. 
Als vereniging zijn we blij met onze grote groep vrijwilligers en de bijdrage, die ze op vele 
terreinen leveren. Daarbij maken we (bijna) ieder jaar wel 
gebruik van de mogelijkheid om de prestaties van een of 
meer vrijwilligers extra te belichten en hun inzet te belonen 
met de uitreiking van het Zilveren Draaginsigne van Brabants 
Heem. 
Zo ook deze middag, waarin deze eer te beurt is gevallen 
aan Jan van de Linden uit Drunen en Toon Groot uit Elshout. 
Voorzitter Adrie Verboord heeft er voor gekozen om de vele 
verdiensten van Jan met de aanwezigen te delen middels 
een interview. Daarbij leren we, dat Jan al zo’n jaar of 30 lid 
is van de heemkundekring en ook, dat hij een grote 
verzameling ansichtkaarten heeft van Drunen en Elshout. 
Een verzameling, waarvan de vereniging dankbaar gebruik 

maakt, bv voor het samenstellen 
van de dorpswandelingen, waarbij ook de kennis van Jan 
over oud-Drunen van grote waarde is. Maar Jan is ook een 
doener. Hij is een trouw lid van de werkgroep, die maandelijks 
MGT en Plekbord verzendklaar maakt en bezorgt die 
vervolgens bij zo’n 80 leden in Drunen. Jan is ook altijd bereid 
om een handje toe te steken, wanneer een extra postronde 
nodig is en tenslotte heeft Jan een nieuwe functie, sinds we 
de traplift in de toren in gebruik hebben genomen: liftboy. 
Meer dan genoeg om Jan het Zilveren Draaginsigne op te 
spelden. 
Inmiddels zijn ook de vrouw en zoon van Toon Groot 
gearriveerd en daarmee is duidelijk, wie de tweede 
gedecoreerde van de middag gaat worden, Toon Groot. De 
voorzitter vraagt Toon om de inleiding van het Plekbord van 

januari voor te lezen. Hierbij de eerste zin daaruit: “U ziet het goed, links in het colofon 
staat jaargang 40. Het Plekbord is al aan zijn 40

e
 levensjaar begonnen”. 

Sinds 2004 verzorgt Toon de samenstelling van het Plekbord, een goed gevuld 
informatieblad met regelmatig 6 pagina’s in plaats van de standaard 4 bladzijden. Een 
Koninklijke Onderscheiding voor al zijn verdiensten voor Elshout heeft Toon al eerder 
gekregen. Het Zilveren Draaginsigne benadrukt nog eens, hoe belangrijk Toon voor onze 
vereniging is. De onderscheiding wordt hem door zijn vrouw José opgespeld. 
Voor beide gedecoreerden heeft Marie van de Middelhaai nog een verrassing in petto. Zij 
zingt beiden toe in een door haar speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied. 
 
Onze heemkundekring heeft er weer twee gedecoreerden bij. Reden genoeg voor de 
voorzitter om alle gedecoreerden op te roepen bij activiteiten van onze vereniging deze 
onderscheiding ook te dragen. Je hebt er genoeg voor gedaan en mag dat met trots ook 
laten zien. 
 
Adrie Verboord 

PPlleekkbboorrdd  
 

Jan van de Linden 

Toon Groot 

http://www.hkkonsenoort,nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:gienvanwijk@ziggo.nl
mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
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Column 
 
Duurzaam 

 
Beste lezer, ik hoor het jullie al 
denken: begint hij nou ook al? Het 
is de hele dag en overal 
duurzaam hier en duurzaam daar. 
Toch gaat deze column inderdaad over duurzaam en 
duurzaamheid. Waarom? Omdat iemand me daarop 
attendeerde, toen scholieren als ‘klimaatstakers’ weer eens 
‘het werk’ neerlegden. Waarop ik reageerde met ‘ikke’? 
Wat moet k daar nou over schrijven? Maar goed, het is er 
toch van gekomen. 
In een eerdere column heb ik me wel eens laten ontvallen, 
dat ik voor het schrijven van een column nooit iets opzoek, 
dat het gewoon zo uit het blote hoofd wordt opgeschreven. 
Deze keer heb ik wel een naslagwerk geraadpleegd en wel 
het Kramers Woordenboek in onze boekenkast, 18

e
 editie, 

uitgebracht in 1976. Precies waar ik op hoopte, want ik was 
toch wel benieuwd of het woord ‘duurzaam’ toen al 
bestond. Jawel, het staat erin en betekent: ‘van lange 
duur’, ‘blijvend’ en ‘lang goed blijvend’. Eigenlijk wel precies 
de betekenis, die ik ook zelf zou kunnen bedenken. Meer 
was het toen ook nog niet. In 1972 hebben wij ons huis 
gebouwd en geen enkele architect of bouwvakker heeft in 
het hele jaar, dat we er over gedaan hebben ook maar één 
keer het woord ‘isolatie’ uitgesproken. Vervolgens hebben 
we, na de oliecrisis van eerst 1973 en daarna 1979, alsnog 
de spouwmuren en het dak laten volspuiten.  Het 
gasverbruik ging met 50% omlaag! 
Inmiddels zijn er veel meer betekenissen van ‘duurzaam’ 
bij gekomen, bijna allemaal gericht op het met beleid 
omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen 
van verkwisting en het niet méér opmaken, dan de aarde 
zelf weer kan aanmaken.  Kijkend naar de definitie hiervoor 
‘lang goed blijvend’, dan klopt dat nog steeds. Alleen wordt 
het nu toegepast op de aarde als geheel. We moeten er 
voor zorgen, dat de aarde, onze leefwereld, nog lang goed 
blijft. 
Daar is helemaal niets mis mee. Er is evenmin iets mis 
mee, wanneer de jongeren van nu uitspreken, dat zij er 
zich zorgen over maken of wij, de huidige generaties van 
hun ouders en grootouders, wel verantwoord genoeg bezig 
zijn. Doen wij misschien niet iets teveel aan potverteren, 
waardoor we voor de toekomst minder achterlaten dan we 
wellicht gekund zouden hebben?  
Het is ook in dit debat ‘de toon die de muziek maakt’. Ik kan 
me heel goed voorstellen, dat we niet al die muziek even 
mooi vinden. Maar de achterliggende gedachte van bewust 
omgaan met onze natuurlijke bronnen, die kunnen we het 
beste toch maar laten doorklinken. Laten we het niet 
afdoen met dooddoeners als ‘zure regen? Nooit meer iets 
van gehoord’. Net zo min als van gaten in de ozonlaag. 
Word ik nou een moralist? Probeer ik met mijn column de 
wereld een stukje beter te maken? Welnee, al zou dat 
natuurlijk mooi meegenomen zijn. Nee, ik schrijf dit, omdat 
we vinden, dat heemkunde gaat over onze leefomgeving in 
het verleden, in het heden én in de toekomst. De toekomst 
is aan onze jeugd, dus zij zijn alvast goed bezig. 
 
Adrie 
 

 
Het Bossche Protocol on-line. 
 
Sinds kort staat op de website van Erfgoed ’s-Hertogen-
bosch Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch. 
 
Erfgoed 's-Hertogenbosch heeft miljoenen akten van het 
'Schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch' gedigitaliseerd en  

 
 
online beschikbaar gesteld. Dit zogenaamde Bosch’ 
Protocol bestaat uit 620 registers van 1366 tot en met 1810 
en bevat hoofdzakelijk pre-kadastrale gegevens van Stad 
en Meierij van ’s-Hertogenbosch. De registers bevatten 
registraties van onroerend goedtransacties, 
weddenschappen, opgelegde bedevaarten, 
zoenakkoorden, inboedelinventarissen, emancipaties, 
testamenten, schuldbekentenissen, borg- en 
ontlastbrieven, betalingsbeloften en akten over allerhande 
triviale zaken. 
Hierin is veel informatie te vinden die betrekking heeft op 
ons Heemgebied. Daarom heb ik ook als vrijwilliger ijverig 
meegeholpen om deze index te transcriberen. 
 
Hier kunt u meer vinden: zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl  
(Kies: Index Bosch' Protocol 1501-1793.) Voor hulp bij het 
zoeken: 
https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/onderzoek/hulp
-bij-onderzoek/bossche-protocollen 

 
Huub van Helvoort. 

 

 

De Joodse geschiedenis en Heusden 
 

Vanaf vrijdag 8 maart t/m zaterdag 6 april zal in de 
bibliotheek van Vlijmen een expositie gehouden worden 
over de ‘Joodse geschiedenis en Heusden’. Op panelen 
wordt informatie gegeven over de Jodenvervolging, het 
project van de struikelstenen en over de drie joodse 
personen waarvoor deze stenen gelegd worden. Andere 
panelen geven informatie over de joodse begraafplaats in 
Heesbeen, de vroegere joodse synagoge in Heusden, de 
tragedie van de familie Löb, de Vlijmense verzetsheldin Cis 
Suijs en de Drunense verzetsheld Henk Romeijn. Ook 
onderwerpen als het onderduiken, het verzet en de 
onderscheidingen die de verzetshelden kregen als het 
Verzetsherdenkingskruis en het Israëlische Yad Vashem 
krijgen de aandacht. 
De expositie is geopend 
tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek: 
maandag t/m donderdag 
12-18 uur, vrijdag 12-20 
uur en zaterdag 10-13 
uur. 
 
 
Foto van het stadhuis en 
de synagoge (witte pijl) in 
Heusden, die in de nacht 
van 4/5 november 1944 

werden opgeblazen. 

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/onderzoek/hulp-bij-onderzoek/bossche-protocollen
https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/onderzoek/hulp-bij-onderzoek/bossche-protocollen


 
 
Stolpersteinen/struikelstenen  
in Vlijmen en Nieuwkuijk 

 

Op dinsdagochtend 12 maart zullen er èn in Nieuwkuijk èn 
in Vlijmen zogenaamde Stolpersteinen (struikelstenen) 
gelegd worden door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. 
De stenen worden in het trottoir gelegd bij woningen of 
gebouwen waar in de Tweede Wereldoorlog Joden 
woonden, die door Duitsers in concentratiekampen zijn 
vermoord. 

Om ca. 9.00u ’s-morgens zal 
dat in een korte plechtigheid 
plaatsvinden bij de woning 
Wolput 12. Daarna zal er om 
ca. 9.30 uur een meer 
uitgebreide plechtigheid 
plaatsvinden in Nieuwkuijk 
vóór KBS Het Kompas.   
Het programma van de 
plechtigheid: 
- Welkom en Inleiding door 
Adrie Verboord, voorzitter 
HKK. 
- Toespraak door mevr. 
Willemijn van Hees, 
burgemeester van Heusden. 

- Toespraak door mevr. Myriam Teulings, kleindochter van 
Hans Leo Berg voor wie een steen gelegd wordt. 
- Stenenlegging door Gunter Demnig. (zie foto) 
- Adoptie van de struikelstenen door de leerlingen van 
groep 7 van KBS Het Kompas en De Vijfhoeven. 
- Leerlingen leggen kleine steentjes, een Joods gebruik, en 
bloemen. 
- The Last Post, geblazen door een solist van harmonie De 
Eendracht uit Nieuwkuijk. 
- Het Wilhelmus, eveneens geblazen door harmonie De 
Eendracht. 
Bij de plechtigheid is eenieder van harte welkom. 

 

 

Monumentmomentje 
  
Als u nu via het Burgemeester van Houtplein richting 
Nassaulaan fietst komt u door een gebied wat in vroegere 
tijden tot een groot heideveld behoorde. In het zuidwesten 
van dit heideveld lag de Santberg, ook wel Konijnenberg 
genoemd. Deze hoogte  werd gebruikt als vluchtplaats bij 
overstromingen die met name in de 19

e
 eeuw veelvuldig in 

deze regio plaatsvonden. De naam van de woonwijk 
Vliedberg (vlieden is vluchten)  herinnert hier nog aan. 
Toen in de jaren 1950-1960 deze nieuwbouwwijk aan 
Vlijmen werd toegevoegd, was het voor die tijd 
vanzelfsprekend dat ook werd gedacht aan een rooms-
katholieke school en een kerk. Aan kapelaan Joachiem 
Kamp van de parochie Nieuwkuijk wordt de opdracht 
gegeven een nieuwe parochie te stichten. Er vanuit gaande 
dat 95% van de nieuwe bewoners katholiek zou zijn, wordt 
gerekend met  5 á 6.000  parochianen. 
Aanvankelijk wordt gebruik gemaakt van de zaal De 
Vlietberg, die hiervoor op zaterdagavond wordt 
omgebouwd tot noodkerk en na de laatste dienst in dat 
weekend weer terug omgebouwd. Op 20 november 1960 
wordt de parochie officieel opgericht, waarna op 30 
december 1960 aan architect Hans Koldewey uit Helvoirt 
opdracht wordt gegeven voor een schetsplan. Het ontwerp 
voor de nieuwe kerk wordt  in maart 1961 goedgekeurd en 
betreft een kerk met 680 zitplaatsen.  De aanbesteding 
volgt op 17 november 1961. De laagste inschrijver, I.B.C uit 
Best, krijgt de opdracht voor 
een bedrag van fl. 391.955. 
De inzegening vindt vlak 
vóór Kerstmis plaats, op 21 
december 1962, waarna op 
9 juni de kerk wordt 
geconsacreerd door Mgr. 
Bekkers, de bekende tv-
bisschop van Den Bosch. 
De totale kosten bedragen 
fl. 623.000. Helaas, in de 
laatste decennia loopt het 
kerkbezoek terug. De 
functie als kerk wordt 
opgeheven en het gebouw 
komt te koop. 
Het kerkgebouw van de 
parochie Goddelijke Voorzienigheid wordt dan ook geen 
monument. Het College van Heusden vindt de bouw van 
zorgappartementen door de Stichting Woonveste  op die 
locatie belangrijker dan het behoud als gebouw met 
monumentale waarde. 
In 2015 wordt de kerk door sloopbedrijf Arno van den 
Dungen gesloopt. De toren, met uurwerk en 2 klokken, is 
blijven staan als  toekomstig monument en stille getuige 
aan de tijd van het Rijke Roomse Leven. 
 
Nico Dircksens 

 

 

Bijeenkomst Werkgroep Sterrenwacht 
Heusden 
 
Ik zal wel wat schrijven over vanavond, ( maandag 11 
februari jl.) zeg ik enthousiast. Ja leuk, een sfeerverslag, is 
de reactie. Een sfeerverslag, dat is niet moeilijk want de 
sfeer is goed. 
Het is een beetje spannend voor mij vanavond, want ik heb 
me aangemeld als bestuurslid. Wat zal mijn taak gaan 
worden? Maar eigenlijk is het helemaal niet zo spannend. 
De werkgroep is voor en door enthousiaste mensen die 
allemaal interesse hebben in sterrenkunde. In planeten, 
kometen, sterren, ruimtevaart, zonsverduisteringen… alles 



kan aan bod komen. Natuurlijk zijn er een paar mensen 
nodig die de figuurlijke kar trekken en daar wil ik graag mee 
helpen. 
Chris (Derks) heeft een presentatie voorbereid over ‘onze’ 
planeten. Er zijn acht planeten bekend in ons zonnestelsel. 
Voorheen waren er negen, maar Pluto is gedegradeerd tot 
dwergplaneet. Ze draaien allemaal om de zon en zijn totaal 
verschillend van elkaar. 
 

 
 
De derde planeet vanaf de zon gerekend is natuurlijk de 
bekendste en belangrijkste, dat is de aarde. Hoe meer je 
leert over andere planeten, hoe meer je je realiseert dat het 
erg bijzonder is dat alleen daar leven is ontstaan. Voor 
zover we weten natuurlijk. 
De andere planeten zijn allemaal zichtbaar vanaf de aarde, 
de meeste zelfs met het blote oog. Maar dan moet je wel 
weten waar en wanneer je moet kijken want ze vallen niet 
op tussen de andere sterren. Gelukkig zijn er telescopen 
ontwikkeld, maar dan nog zijn er weinig details te zien. 
Door het sturen van ruimtesondes is onze kennis over de 
planeten erg vergroot. Veel van die informatie is vanavond 
aan bod gekomen bij de presentatie, aangevuld met mooie 
foto’s van de planeten. 
Natuurlijk is al deze informatie ook te vinden op tv en 
internet. Waarom zijn deze avonden dan zo leuk? Voor mij 
is het de mogelijkheid om vragen te kunnen stellen. Er is 
niet overal een antwoord op, maar met elkaar is er veel 
kennis aanwezig die gedeeld wordt. En dat maakt de 
Werkgroep Sterrenkunde Heusden een aanwinst voor de 
gemeente. 
 
Jeannine van den Bogaerdt-Raaymakers 
Bestuurslid van de Werkgroep Sterrenkunde Heusden 

 

 

Wè is dè nou? 
 
Op het gebruiksvoorwerp in het Plekbord van januari is 
geen reactie gekomen, maar dat kan uiteraard altijd nog. 
Deze keer hebben we weer een nieuw voorwerp dat is 
gefotografeerd door Ad Hartjes. 
Weet je wat het is of heb je in ieder geval een vermoeden, 
laat het ons weten via plekbord@hkkonsenoort.nl. Heb je 
er ook nog een bepaalde herinnering aan, deel het met je 
medeleden van onze heemkundekring. 
 

 
 
We zouden graag weten wat de naam is van dit voorwerp, 
bij welk ambacht het hoort en waar het voor gebruikt wordt. 

 
 
Nieuwe grasmaaier voor Mariënkroon 

 
Nee, die hebben zij nog niet, maar die hebben zij wel hard 
nodig! Kijk alleen maar eens naar het terrein over de 
gracht, maar ook naar het parkeerterrein, zoals bij onze 
unit. Kortom, er is geld nodig en daarvoor is een 
crowdfundingsactie gestart. Crowdfunding is eigenlijk 
zoiets als ‘vele kleintjes maken één grote’. Voor details en 
actie kun je kijken op 
https://www.geef.nl/nl/actie/grasmaaier-voor-tuinploeg-
marienkroon-1/donateurs. De tuinploeg Mariënkroon is 
blij met iedere bijdrage. 

 

 
De tuinploeg van Mariënkroon 

 

 

Monumentmomentje (reactie) 
 
N.a.v. het artikel in het Plekbord van December 2018 over 
Steegerf stuur ik bijgaande ansichtkaart. Mij is niet bekend 
van welk jaar deze ansichtkaart is, maar het is al wel een 
café (Amstel Bieren) Bij de overblijfselen is ook nog een 
kelder waarin ook nog een gedeelte van de (eigen) 
watervoorziening te zien is. 
 

 

https://www.geef.nl/nl/actie/grasmaaier-voor-tuinploeg-marienkroon-1/donateurs
https://www.geef.nl/nl/actie/grasmaaier-voor-tuinploeg-marienkroon-1/donateurs


De grote brokstukken die (met mos begroeid) tegen de  
zuidzijde van de kanaaldijk liggen zijn toch geen 
overblijfselen van de villa ? Het zijn grote betonblokken die 
naar ik dacht zijn overgebleven van een brug? 
Na de oorlog heeft er ook nog een houten (smalle) 

fietsbrug gelegen. 
 
Henk Verhoeven, Drunen 
 

 

Verzoek om informatie uit Canada 
 

Enige weken geleden kwam bij het secretariaat een 
verzoek binnen van Diane Livingston uit Canada. Zij vraagt 
daarin om informatie over de volgende gebeurtenis, die 
zich in de oorlog heeft afgespeeld en waarbij haar oom, 
Lance Corporal David Livingston, om het leven is 
gekomen. 
Uit onderzoek, dat zij in Canada heeft gedaan, zou hij 
omgekomen zijn bij het onschadelijk maken van een bom 
op 11 november 1944, in de buurt van de Meliestraat. De 
vermoedelijke locatie is op bijgaande kaart weergegeven. 
De omgekomen militair maakte deel uit van het 8

ste
 Field 

Squadron van de Royal Canadian Engineers (RCE), een 
onderdeel van de 4

de
 Canadese Pantser Divisie. Hij is in 

eerste instantie begraven op het RK kerkhof in Vlijmen en 
later zijn de stoffelijke resten overgebracht naar Bergen op 
Zoom. 
 

 
 
Vanaf 21 februari verblijven Diana en haar man in Europa 
en doen daarbij ook Nederland aan. Op 19 maart 
verwachten ze in Vlijmen te zijn en zouden dan graag meer 
over deze tragische gebeurtenis willen horen.  
 
Reacties graag aan Plekbord@hkkonsenoort.nl of 

telefonisch bij het secretariaat 0416-320995. 
 

 

Dagexcursie naar Kampen 
 

Dit jaar is de dagexcursie op zaterdag 22 juni en we gaan 
naar de prachtige stad Kampen. (zie foto) In het volgende 
Plekbord staat meer informatie over het dagprogramma, de 

kosten en de mogelijkheid tot inschrijven. 

Terugblik op de Algemene 
Ledenvergadering 
 
De ALV 2019 is gehouden op 12 februari in De Remise in 
Drunen. Met ruim 70 leden was de opkomst weer 
bemoedigend. 
 
Zoals gebruikelijk hebben we in het begin stil gestaan bij de 
leden, van wie wij in 2018 afscheid hebben moeten nemen. 
Met name Rini Wouters en Peter de Jongh zijn hierbij 
gememoreerd. Niettemin heeft de vereniging het ledental in 
2018 wederom zien toenemen, met 11 leden. De voorzitter 
sluit zijn Algemene Beschouwing steeds af met een enkel 
woord om onze heemkundekring te typeren. Deze keer is 
het ‘Samenwerking’ geworden, vanwege de succesvolle 
samenwerking met andere partijen. Vaak op ons initiatief, 
omdat we erin geloven dat je met elkaar meer kunt 
bereiken. 
 
De notulen van de ALV 2018 zijn goedgekeurd zonder op- 
of aanmerkingen, met dank aan Gien van Wijk.  De 
activiteiten van 2018 zijn door secretaris Bart Beaard nog 
eens overlopen en van kanttekeningen voorzien. Hij sprak 
zijn zorgen uit over de status van de Archeologische 
Werkgroep, maar verder was het wederom een 
imponerend verhaal.  
Bart blijft dan aan het woord, nu als penningmeester om de 
financiële situatie toe te lichten. Door meer projecten op te 
nemen dan gepland en door de kwaliteit, die wij inmiddels 
als standaard hanteren, hebben we €3.500 meer 
uitgegeven dan begroot. De conclusie is echter, dat we nog 
altijd een kerngezonde vereniging zijn. Indrukwekkend is 
ook de hoeveelheid aan subsidies, die we ieder jaar weten 
binnen te halen. Zo is de traplift volledig uit zulke donaties 
betaald! De begroting voor 2019 is vastgesteld en bevat 
geen verrassingen. 
 
Namens de Kascommissie spreekt Frank de Bruin zijn 
waardering uit voor het werk van onze financiële tandem 
Bart (Beaard) en Bart (van de Wiel) en stelt vast, dat de 
administratie weer prima op orde is.  
 
Dan is het tijd voor de bestuursverkiezing. Adrie Verboord 
wordt voor drie jaar herkozen en Frank Velthuizen treedt 
toe tot het bestuur. Gezien het ambitieniveau van de 
vereniging benadrukt de voorzitter nog eens, dat een 
voltallig bestuur van 9 personen daarvoor wel een vereiste 
is. 
 
Tijdens de ALV van 2017 is aangegeven, dat een 
herziening van het Huishoudelijk Reglement na een kleine 
40 jaar wel gewenst is. Bert Meijs en Adrie Verboord 
hebben zich aan deze klus gezet en het resultaat heeft de 
volle instemming van de ALV gekregen. 
 
Na de pauze neemt vice-voorzitter Gien van Wijk de 
activiteiten voor 2019 door. Het is het jaar, waarin we 
uitgebreid aandacht schenken aan de 75

ste
 verjaardag van 

de bevrijding op 4 en 5 november 1944. Maar daarnaast 
staan nog veel meer activiteiten op het programma. In het 
Plekbord, op de site en in de lokale pers worden onze 
activiteiten steeds aangekondigd. Iedereen is altijd van 
harte welkom. 
 
Gelukkig brengen nieuwe bestuursleden ook een nieuwe 
kijk mee op ons reilen en zeilen. Zo is door Frans van 
Noppen, in overleg met de Redactie MGT, een voorstel 
uitgewerkt en gepresenteerd om te komen tot een 
aanpassing van onze maandelijkse Met Gansen Trou. 
Andere omslag, grotere foto’s, geheel in kleur is een greep 
uit de nieuwe aanpak. De ALV gaat hierin mee, zeker 
wanneer hiervoor geen verhoging van de contributie nodig 

Vermoedelijke locatie 
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is. Wel wordt bepleit, dat in de MGT de omvang van ons 
heemgebied zichtbaar gemaakt blijft worden. 
 
Hiermee eindigt de ALV en wordt nog een glas gedronken 
op ons aller Heemkundekring Onsenoort. 

 
 

Dialect Evenement 2019 
 
Iets later dan de afgelopen jaren, 
maar het Dialect Evenement staat 
weer op onze agenda. Op 19 maart 
is Yoïn van Spijk vanaf 19.30u weer 
onze gastheer in Zaal De Remise in 
Drunen, deze keer terzijde gestaan 
door niemand minder dan Marie van 
de Middelhaai. 
Zware kost zal het deze avond niet 
worden, want gelukkig kunnen we 
ook op een luchtige manier serieus 
met ons dialect omgaan. Wees er alvast op voorbereid, dat 

ook van het publiek een actieve 
bijdrage aan deze avond 
gevraagd zal gaan worden.  
Het belooft weer een 
prachtavond te worden, dus 
wees erbij! Dat kan door je aan 
te melden bij het secretariaat via 
bestuur@hkkonsenoort.nl of 
0416- 320995. Zoals gebruikelijk 
bedraagt de entreeprijs €4,00, 
waarvoor dan bij binnenkomst 
‘een bekske koffie of een tas 
thee’ wordt aangeboden.  

 

 

Presentatie boekje Historisch Heusden 
 

Op zaterdag 9 februari jl. werd het eerste exemplaar 
uitgereikt van een nieuwe serie boekjes over historisch 
Heusden. Dit behandelt het levensverhaal van Zuster 
Antonio,  
Catharina van Baardwijk is in Nieuwkuijk geboren op 30 
september 1889. Op 16-jarige leeftijd vertrekt zij uit 
Haarsteeg, waar zij dan in De Hoeven woont, naar Veghel 
om in te treden in de Congregatie der Zusters 
Franciscanessen. Nu honderd jaar geleden, op 22 februari 
1919, vertrekt zij met de S.S. Tambora naar de Missie in 
Borneo,  Nederlands-Indië. Zij is er werkzaam in het 
onderwijs, in het ziekenhuis en in de leprozerie (verpleging 
van melaatsen). Zij overlijdt op 17 oktober 1942 in 
Singkawang, 
Voorafgaande aan de presentatie was er een sfeervolle 
eucharistieviering in de Lambertuskerk in Haarsteeg.  
 

 
Zuster Agatha van Gogh ontvangt het eerste exemplaar 

 van Theo de Kort 

 
 
Hierna konden de genodigden plaatsnemen in het parochie 
zaaltje alwaar Bart Beaard zijn verhaal inleidde. 
Het eerste exemplaar werd uitgereikt door Theo de Kort 
(een ver familielid van Zuster Antonio) aan Gerda van 
Gogh, overste van de Zusters Franciscanessen van 
Veghel, die samen met Zr. Jacobia van Ham voor deze 
gelegenheid naar Haarsteeg is gekomen. De familie was 
zeer vereerd met de aandacht die hun oud-tante  
in het boekje heeft gekregen en bedankte dan ook een 
aantal mensen die er hun aandeel in hadden gehad. En 
met een kopje koffie en een stukje cake bleef het nog lang 
gezellig daar in Haarsteeg. 
Het boekje is te koop bij boekhandel Sikkers in Drunen en 
bij het secretariaat van de heemkundekring voor een 
bedrag van € 8.00 
 

 

Agenda 
 

Expositie ‘Joodse geschiedenis en Heusden’. 
Bibliotheek Vlijmen. Vanaf 11 maart gedurende de openingstijden 

van de bibliotheek van Vlijmen 
 

Zondag 10 maart: Dorpswandeling Drunen 
Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur op het Raadhuisplein.  

 
Dinsdag 12 maart: Leggen van Stolpersteinen/struikelstenen  

Om 9.00 uur bij de woning Wolput 12.  
Vanaf 9.15 uur bij BS Het Kompas in Nieuwkuijk 

 
Zondag 17 maart: Dorpswandeling Vlijmen 

Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur bij Hotel Prinsen.  
 

Dinsdag 19 maart: DialectEvenement 
Aanvang om 19.30 uur in zaal De Remise in Drunen 

 
Zaterdag 23 maart: Expositie Mandenmakerij 

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

 
Zondag 31 maart: Wandeling Vlijmens Ven  

Door Ad Hartjes. Vertrek om 10.00 uur bij de Venkantbrug  
 

 

 



Foto’s vrijwilligersmiddag 25 januari 2019 
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