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We hebben voor u weer een bomvol Plekbord, met veel informatie over ons heem en over
de vereniging. U kunt er dus weer op uit, naar bijvoorbeeld een lezing, een expositie, of op
zoek gaan naar een zonnewijzer. Voor onze excursie naar Kampen kunt u zich vanaf nu
ook weer aanmelden. Kijk ook even naar het plaatje met het aparte gereedschap, Wè zou
dè nou zijn? Als je het weet, laat je het dan ook even weten?
Veel leesplezier

Lezing door Ans Buijs
Van boerendochter naar topbestuurder
Op donderdag 25 april is Ans Buijs de gast van onze vereniging om een lezing te
verzorgen met als thema „Van boerendochter tot topbestuurder‟. Zij doet dit in het
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.
Vóór de pauze zal Ans
vertellen over haar jeugdjaren
op de boerderij van haar
ouders in Herpt, haar
kostschooljaren, haar opleiding
tot onderwijzeres, dat ze
lerares Nederlands werd op en
rector
het Sint Janslyceum
Toonvan
Groot
in Den Bosch en dat zij tot haar
pensionering directeur was van
de Fontys Lerarenopleiding in
Tilburg.
Na de pauze zal Ans ingaan op haar huidige bestuurswerkzaamheden. Zo is zij lid van het
hoofdbestuur van Erfgoed Brabant en sinds drie jaar strategisch adviseur bij het Ministerie
van OCW. Ans zal ook haar visie geven op de toekomst van heemkundekringen.
Onlangs ontving Ans uit handen van Wim van de Donk, commissaris van de Koning, de
Brabant Bokaal 2018 voor haar uitzonderlijke inzet voor de cultuureducatie, in deze
provincie en ver daarbuiten.

Column
Fiets
Als liefhebber van wielrennen
kijken, is de maand april ieder jaar
weer een maand om van te
genieten. Veel klassiekers worden
dan verreden en ze komen
allemaal op televisie. Maar vanzelf komen dan ook de
herinneringen weer boven van je eigen eerste fiets(je).
Bij mij was dat een „krijgertje‟. De buurjongen, een paar
jaar ouder dan ik en de jongste van het gezin, was uit zijn
fiets gegroeid en binnen hun gezin hoefde die niet meer te
worden doorgegeven. En die kreeg ik toen, zomaar! Het
was een fiets zonder pakkendrager zoals een
bagagedrager in die tijd nog heette. Het was ook een fiets
zonder zijwieltjes, want ik was inmiddels een jaar of acht
denk ik. In ieder geval was ik al misdienaar, want ik
herinner me nog wel, dat ik na het dienen van de eerste
mis om 07.00u nog gewoon thuis een boterham kon gaan
eten, dankzij de fiets. Er was nog iets bijzonders aan die
fiets, althans „met de kennis van nu‟ bekeken. Het was
namelijk een doortrapper, een fiets zonder rem waarvan de
trappers alleen stil stonden, wanneer de hele fiets stil
stond. De plaatselijke schoenmakers zullen met lede ogen
de komst van de terugtraprem hebben bekeken. Het aantal
te repareren schoenneuzen liep daardoor heel drastisch
terug.
Tijdens de lagere schooltijd zal ik best nog wel eens een
fiets gekregen hebben, maar dat weet ik niet meer. Wel
kan ik me de fiets herinneren, die ik kreeg, toen ik in
Waalwijk naar de HBS ging. Een gemoffelde fiets, hetgeen
voor mij zoiets betekende als een goed opgeknapt
tweedehandsje, waarschijnlijk ook overgespoten in een
andere kleur, gelet op het woord moffelen. Iedere dag op
de fiets, ongeacht het weer. Koude handen? Geen last van
gehad, want mijn fiets was in de winter voorzien van
moffen. Je ziet ze nog wel, zo‟n kap over het handvat van
je stuur, waardoor je hand lekker uit de wind bleef. Want de
wind, die maakte de kou. Het woord „moffen‟ komt dus in
verschillende betekenissen voor en ook „iets wegmoffelen‟
past in dit rijtje. Je zou denken, dat de herkomst van het
woord wel iets met onze oosterburen en hun voorliefde
voor onze fietsen gedurende de oorlog te maken moet
hebben, maar dat schijnt toch niet zo te zijn.
Deze fiets had jammer genoeg nog geen versnellingen,
daarop moest ik nog een paar jaar wachten. Maar toen ik
die eenmaal had, werd de tijd naar of van school vaak een
stuk verkort door lekker achter een brommer(tje) te gaan
rijden.

het zilveren draaginsigne van de stichting “Brabants Heem”
kreeg toegekend.
Dat ik de heemkundekring een warm hart toedraag en mij
graag inzet als vrijwilliger wordt hiermee beloond en dat
doet me goed. Graag wil ik dan mijn oprechte dank
uitspreken naar het bestuur, onze trouwe leden en het
“Brabants Heem” voor het toekennen van deze oorkonde.
Nogmaals mijn oprechte dank.
Jan van der Linden
Ook ik sluit me hier graag bij aan, ook ik werd verrast door
het bestuur door deze onderscheiding. De heemkunde
kring is door de jaren heen een grote hobby van me
geworden en ik heb dankzij het bestuur al vele mooie
projecten kunnen realiseren, vooral in Elshout. Ook de
maandelijkse uitgave van het Plekbord vind ik elke keer
weer leuk om te doen. Allen hartelijk dank hiervoor.
Toon Groot

Zonnewijzers spotten
Oproep!
De zomer komt er aan! De zon is al veel vroeger op, komt
‟s middags veel hoger en gaat later onder. Eind maart, bij
het begin van de lente, komt de zon precies in het oosten
op en gaat precies in het westen onder. Je kunt dan
meteen constateren hoe jouw huis georiënteerd is: waar
oost, zuid, west en noord is.

De standaardvraag is altijd: is dit nou heemkunde? Gezien
het feit, dat ik er een column aan wijd, is het antwoord voor
mij dus „ja‟. Niet omdat mensen alleen in ons heemgebied
de kunst van het fietsen machtig waren, maar wel omdat
de ontwikkeling van het rijwiel van toen tot nu een enorme
vlucht heeft genomen. Toerfietsen met alles erop en eraan
van vele duizenden euro‟s en elektrische fietsen, wie van
ons heeft daaraan in de jeugdjaren durven denken?
Adrie

Bedankje
Op 26 januari ging ik naar de jaarlijkse vrijwilligersmiddag
in het Patronaat te Nieuwkuijk. Dat er ieder jaar vrijwilligers
in het zonnetje gezet worden was mij uiteraard bekend.
Toch was het voor mij een grote verrassing dat ik dit jaar
voor mijn 30-jarig lidmaatschap de oorkonde behorende bij

Een zeer fraai exemplaar zonnewijzer

e

In vroeger eeuwen, voordat in de 17 eeuw het uurwerk
werd uitgevonden, werd de zonnewijzer gebruikt om de
tijd aan te geven. Nu is de zonnewijzer een verfraaiing in
menig tuin of op de gevel van bijzondere gebouwen.
Alvorens één van de komende Werkgroep-avonden
(ergens in de zomer) te besteden aan “Zonnewijzers”,
zouden we de werkgroepleden én de leden van
Heemkundekring Onsenoort willen vragen om foto’s in te
sturen van zonnewijzers bij jou in de buurt (in de
gemeente Heusden).
Van bijzondere zonnewijzers zouden we ook graag de
achtergrond en de geschiedenis willen weten (dat is
misschien materiaal voor een artikel in “Met Gansen Trou”).
Op de Werkgroep-avond gaat het dan over 1) zonnewijzers
en de juiste tijd 2) typen zonnewijzers 3) beroemde
zonnewijzers 4) we maken een zonnewijzer. In een
volgende bijeenkomst (datum nog nader te bepalen) wordt
nogmaals aandacht besteed aan de STER dicht bij de
Aarde, namelijk DE ZON.
Stuur uw foto van een zonnewijzer naar:
c.derks1@home.nl met vermelding waar hij te vinden is
en eventueel met bijzonderheden. Succes!
Chris Derks, secr. WSH

Dr. Mollercollege (herhaalde oproep)
Een aantal leden uit ons heemgebied hebben in de vorige
eeuw op de hbs in Waalwijk gezeten. Een middelbare
school is een belangrijke periode in het leven. Als kind ga
je erheen en je komt er als een jong-volwassene vandaan.
Naast de kennismaking met nieuwe vakken, nieuwe leraren
en nieuwe klasgenoten doe je nog veel meer indrukken op.
Zo herinner ik me nog goed de kennismaking met klassieke
muziek. Op gezette tijden gingen wij naar Musis Sacrum
(toneel en bioscoopzaal in Waalwijk) om daar te luisteren
naar het Brabants Orkest onder leiding van Hein Jordans.
Jordans gaf altijd een korte inleiding over het te spelen
orkeststuk. Soms werd hij boos als er tijdens de muziek
lawaai gemaakt werd en dan tikte hij op zijn lessenaar,
legde de muziek stil, en sprak ons vermanend toe. Maar hij
heeft mij wel waardering voor de klassieke muziek
bijgebracht!
Ik heb ook nog eens deelgenomen aan een zangkoortje,
waar wij o.a. Amerikaanse liedjes zongen, zoals "What
Shall We Do with the Drunken Sailor?”.
Heb je ook op het Mollercollege gezeten en ook dierbare
herinneringen aan die tijd, laat het me weten! Ik ga ze
verwerken in een artikel over de Waalwijkse hbs.
Sturen aan: jvh212@ziggo.nl. Met dank, Sjef van
Hulten.
(NB. Het artikel gaat alleen over de hbs van 1916-1973)

Monumentmomentje
Met een wandeling door Heusden kom je op enig moment
in de Pompstraat een gietijzeren dorpspomp tegen. De
eerste dorpspompen ontstaan in de loop van de 17e eeuw.
Deze pompen kunnen ondiep grondwater oppompen en
verschijnen aanvankelijk vooral in stedelijke gebieden,
waar het oppervlaktewater in die tijd in de regel zeer
vervuild is door bijvoorbeeld gebruik als riolering. Het
waren pompen voor gemeenschappelijk gebruik en
vormden daardoor een ontmoetingsplaats voor de
bewoners voor wie de waterpomp vaak de enige
mogelijkheid was om vers water te halen. Ook de was werd
bij dit soort pompen gedaan. Voor velen was het
waterhalen dan ook het hoogtepunt van de dag. Bij de
waterpomp kwamen de mensen samen, werden nieuwtjes
uitgewisseld en bloeiden zelfs liefdes op.
Na de ontwikkeling
van het gietijzer kwam
In de 19e eeuw de
gietijzeren pomp in
zwang. Deze werd in
serie geleverd door tal
van ijzergieterijen. Zo
produceerde
ijzergieterij “De Prins
van Oranje” in Den
Haag vanaf 1840
dorpswaterpompen
die in veel dorpen en
steden zijn geplaatst.
De dorpspomp aan de
Pompstraat is er een
van en dateert van
omstreeks 1850.
Op het einde van de negentiende eeuw begint men in de
geïndustrialiseerde landen in verstedelijkte gebieden op
grote schaal waterleiding aan te leggen, maar op het
platteland komt watervoorziening door middel van pompen
tot halverwege de twintigste eeuw nog veel voor.
Naast de Pompstraat waren er nog enkele pompen meer in
Heusden, doch dit was geen garantie voor een goede
kwaliteit van het drinkwater.
Bij een bezoek van de Commissaris van de Koningin in
1903 wordt door de gezondheidscommissie in Heusden
reeds geklaagd over de slechte kwaliteit van het
drinkwater. Bij een vervolgbezoek in 1910 constateert de
Commissaris dat ten gevolge van de verbetering van de
Demer, Heusden helemaal gerioleerd was en dat die
riolering uitstekend voldeed. Het had wel moeite gekost
om in Heusden goed drinkwater te krijgen. Op één plaats
wordt tot 105 meter diep geboord zonder succes. Nadien
vindt men op een andere plaats op 40 meter wel goed
drinkwater. Het moet voor de mensen in die tijd wel een
probleem geweest zijn. Als u bij de pomp staat, bedenk
dan maar eens hoe gelukkig wij zijn met ons water uit de
kraan.
Nico Dircksens

Herdenking ‘75 Jaar bevrijding’
In het komende najaar zal in onze omgeving herdacht
worden dat het 75 jaar geleden is dat onze omgeving door
geallieerde legers bevrijd is van de Duitse bezetter. Dat
ging gepaard met vele verwoestingen en vele dodelijke
slachtoffers. Ook was de periode daarna tot de landelijke
bevrijding op 5 mei 1945 voor onze omgeving erg zwaar. In
onze gemeente zijn een aantal activiteiten in voorbereiding,
waaraan onze vereniging een bijdrage gaat leveren. In de

komende uitgaven van Plekbord zullen wij u daarover
informeren.

Op de afbeelding het bevrijdingslogo van ’s-Hertogenbosch,
dat in de kernen Bokhoven en Engelen gebruikt zal worden.

Parochie Bokhoven 650 jaar
Op 23 maart was
het 650 jaar geleden
dat de parochie St.
Antonius Abt te
Bokhoven werd
opgericht. Sindsdien
is het
patronaatsrecht, het
recht om priesters te
plaatsen, bij de
Abdij van Berne, nu
in Heeswijk. Het
memorabele feit
wordt o.a. gevierd
met de uitgifte van
een prachtig
boekwerk over de
historie van de
parochie en van de kerk. In de volgende uitgave van
Plekbord meer informatie over deze herdenking en over het
boek.

Dagexcursie naar Kampen
Dit jaar is de dagexcursie op zaterdag 22 juni en dan gaan
we naar de prachtige Hanzestad Kampen, een stad die rijk
is aan monumenten, cultuur, winkelstraten en terrassen.
De kosten voor de excursie zijn €45,- p.p.. In het volgende
Plekbord staat meer informatie over het programma en de
tijden.
Opgeven kan nu al per mail (bestuur@hkkonsenoort.nl) of
door het bedrag over te maken op onze rekening
NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort, en graag
uw naam en voornaam duidelijk vermelden.

Een mooi zicht op Kampen

Struikelstenen geplaatst in
Vlijmen en Nieuwkuijk
Op dinsdagmorgen 12 maart heeft Gunter Demnig drie
Stolpersteine /struikelstenen geplaatst, één in Vlijmen en
twee in Nieuwkuijk. Door gedegen archiefonderzoek door
Bert Meijs en Piet van de Weijenberg is dit aantal vast
komen staan. Een struikelsteen is een steen van 10x10cm
met een messing toplaag. In die bovenkant staan de
gegevens gegraveerd van mensen, die op dat adres
verbleven hebben en vandaar door de nazi‟s zijn opgepakt,
weggevoerd en vermoord. Door hun namen in de
struikelsteen te lezen, maken we als het ware uit respect
een buiging voor deze slachtoffers van dit verschrikkelijke
regime.
Met een sobere plechtigheid wordt de eerste struikelsteen
geplaatst ter hoogte van Wolput 12 in Vlijmen. Hierbij zijn
onder meer burgemeester mevrouw Willemijn van Hees en
de wethouders Tom Blankers en Peter van Steen
aanwezig. Heel blij is onze vereniging met de
betrokkenheid van KBS De Vijfhoeven uit Vlijmen. Met de
burgemeester leggen zij eerst bloemen en daarna witte
steentjes, een oud Joods gebruik. Hiermee is Josef
Hirnheimer terug in Vlijmen.
Onze vrijwilligers hebben in Nieuwkuijk alles prima
voorbereid. Onder de stemmige klanken van Harmonie „De
Eendragt‟ arriveren de genodigden en kan Bart Beaard,
ceremoniemeester namens onze vereniging HKK
Onsenoort iedereen welkom heten. Ook Myriam en Saskia
Teulings, kleindochters van Hans Leo Berg, zijn in
Nieuwkuijk aanwezig. Adrie Verboord, voorzitter van HKK
Onsenoort, legt in zijn toespraak uit, dat heemkunde altijd
gaat over ménsen, dus ook over vroegere plaatsgenoten
als Fritz Hirschfeld en Hans Leo Berg. Burgemeester
Willemijn van Hees heeft voor haar toespraak de tekst van
het algemeen herdenkingsteken op het Zuider Bolwerk in
Heusden als thema genomen: „Voorgoed-bestaat uit
Hedens‟. Om in vrijheid te kunnen blijven leven, moeten wij
ons de tijden van onvrijheid blijven herinneren door de
slachtoffers ervan te blijven gedenken.
Dan volgt het hoogtepunt van de ceremonie. Terwijl
Myriam Teulings haar herinneringen en emoties deelt met
de aanwezigen, gaat Gunter Demnig stilzwijgend aan het
werk. Een indrukwekkend en ontroerend moment. Terwijl
ook hier bloemen en steentjes gelegd worden, speelt de
harmonie en wordt de lesbrief uitgedeeld, die speciaal voor
deze gelegenheid is samengesteld. Het gedicht op de
achterkant wordt door leerlingen van beide basisscholen
voorgelezen. De Vijfhoeven en Het Kompas hebben de
struikelstenen geadopteerd.
Hiermee is een waardige, respectvolle ceremonie ten einde
gekomen.

Links, de struikelsteen voor Jozef Hirnheimer bij de woning
Wolput 12 in Vlijmen. Foto Ad Hartjes.
Rechts, de Duitse kunstenaar legt de stenen voor Hans Leo
Berg en Fritz Hirschfeld in Nieuwkuijk. Inmiddels heeft hij in
Europa ca. 72.000 stenen gelegd, waarvan ca. 4000 in
Nederland. Foto Ad Hartjes.
Zie voor veel meer foto’s het digitale plekbord

Wie kan helpen?
Zie bijgaand het
bidprentje van broeder
Sergius, Tilemans de
Pint, geboren in
Nieuwkuijk en in 1942
overleden in
Nederlands-Borneo, nu
West Kalimantan in
Indonesië. Wie heeft
over deze broeder meer
informatie?
Nico de Bont
Nieuwkuijk

Mandenmakerexpositie
Sinds een jaar hebben we in de heemkamer op
Mariënkroon de expositie „Mandenmakerij van Vlijmen
e.o.‟. In de expositie zullen we telkens enkele thema‟s
wisselen. Er is nu bv. meer informatie over het thema
„granaatmanden‟ en over het thema „rotan en bamboe‟. Na
de oorlog gingen de mandenmakers in plaats van
wilgenhout steeds meer rotan en bamboe gebruiken. Met
deze materialen konden de mandenmakers ook meer
andere producten maken als mattenkloppers, meubilair en
speelgoed.

Expositie Honsoirde
Kunstgroep Unique
Kunstgroep Unique bestaat uit diverse kunstenaars uit de
regio die werken in verschillende disciplines, in
verschillende stijlen en met verschillende materialen. Er
zijn twee schilders die werken met olieverf en acrylverf op
doek, twee keramisten, een beeldhouwer en een edelsmid.
Wat hen bindt is: de passie van het maken, iets te creëren
wat uniek, oorspronkelijk en vanuit het hart gemaakt is en
het contact met de mensen die het werk komen bekijken.
Ze gaan graag in gesprek over hun werk met de bezoekers
van de exposities, die veelal op bijzondere locaties
plaatsvinden. We zijn dan ook vereerd dat ze ook de
Cultuurtoren aandoen. Een aantal van de kunstenaars is
op de zondagen aanwezig om hun werk toe te lichten.
Via de website www.kunstgroep-unique.nl kunt u nader
kennismaken met de deelnemende kunstenaars.
Nog te bezichtigen op zondag 31 maart en 7 april van
13.00 tot 17.00 uur. Gratis entree

Wè is dè nou?
Op de foto maakt de Drunense mandenmaker Driek van
Bladel uit rotan een wasmand voor ziekenhuizen. De mand
kreeg ook nog een deksel en een sluiting. Driek maakte
ook meubilair uit rotan en bamboe voor meubelzaken in de
omgeving.

We hebben een reactie ontvangen van Ton van der Putten,
over het apparaatje dat stond afgebeeld in het Plekbord
van februari.
Het apparaatje zou thuishoren bij een horlogemaker, hier
mee kon hij de wijzers van een horloge afnemen.
We hebben hieronder weer een nieuw stuk gereedschap
voor jullie, als je de goede oplossing denkt te weten stuur
die dan naar het plekbord (zie colofon).

AGENDA
Expositie ‘Joodse geschiedenis en Heusden’.
Tot en met 6 april in de bibliotheek van Vlijmen, daarna in
Drunen.
Toegang gedurende de openingstijden van de bibliotheek.
Zondag 31.3 Wandeling Vlijmens Ven
Door Ad Hartjes. Vertrek om 10.00 uur bij de Venkantbrug
Zondag 7.4 Dorpswandeling Nederhemert
Door Ad Hartjes en Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur op
de parkeerplaats bij de speeltuin.
Zondag 14.4 Dorpswandeling Nieuwkuijk
Door Henk Roestenburg en André Jansen. Vertrek om
10.00 uur bij de molen.
Zondag 21.4 Dorpswandeling Drunen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00
uur op het Raadhuisplein.
donderdag 25.4 Lezing door Ans Buijs,
‘Van boerendochter tot topbestuurder’.
Aanvang 19.30 uur, Partycentrum De Remise te Drunen.
Zondag 28.4 Dorpswandeling Vlijmen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00
uur bij Hotel Prinsen.
Zondag 5.5 Expositie Mandenmakerij
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op
Mariënkroon.
Zondag 12.5 Wandeling Baardwijkse Overlaat
Door Gien van Wijk. Vertrek om 10.00 uur op De Steegerf,
Torenstraat, Drunen.

Wie, Wat, Waar
Van Nico de Bont uit
Nieuwkuijk ontvingen we
de volgende prent, die
gemaakt werd door Rien
van der Pol uit Haarsteeg.
Nico zou graag weten of
deze boerderij in de
gemeente Heusden heeft
gestaan of nog staat. Komt
de prent u bekend voor
stuur dan een berichtje
naar het Plekbord.

Heeft u ook een mooie foto
of prent waar u meer over
wilt weten stuur die dan
naar:
plekbord@hkkonsenoort.nl

Bedankt voor alle kaarten
Een groot aantal jaren heb ik samen met Rini Wouters,
kerstkaarten verzameld. Deze werden dan gebruikt in
instellingen om daar weer nieuwe kerstkaarten van te
maken. Helaas is Rini het afgelopen jaar overleden en hij
was de man die dit allemaal coördineerde.
Jullie konden dan bij mij deze kerstkaarten inleveren, maar
vanaf heden hoeft dat niet meer.
Dus beste mensen, allemaal hartelijk bedankt dat jullie vele
kerst- en verjaardagskaarten bij mij inleverden, maar ik ga
er nu ook mee stoppen.
Groetjes en bedankt
Mevr. An Pullen – van Drunen

Inleveren volgende plekbord
vóór 15 april a.s
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