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Beste Lezer 
 
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat er een begin werd gemaakt met het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Het begon allemaal in Normandië op 6 juni 1944, vandaar dat er 
veel informatie staat in dit Plekbord over die oorlog. Op 4 en 5 mei zullen er weer veel 
herdenkingen plaatsvinden en later dit jaar zal de Heemkundekring  nog meer activiteiten 
over dit onderwerp bekend maken. Uiteraard kunt u ook weer vele exposities en lezingen 
bijwonen. En vergeet u niet u op te geven voor onze dagexcursie naar Kampen. 
 
Veel leesplezier 
 
 

Expositie „De restauratie van Heusden‟ 
 

Centraal in de activiteiten van het Gouverneurshuis in Heusden staat de expositie De 
Restauratie van Heusden, die van 12 april tot en met 13 oktober 2019 voor publiek te 
zien zal zijn. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal 
van de metamorfose van Heusden: hoe de door 
oorlogsgeweld kapotgeschoten stad transformeerde 
in een tot in de puntjes gerestaureerde vestingstad. 
Ook komt aan bod welke invloed de restauratie 
heeft gehad op de sociale en economische 
ontwikkeling van Heusden in de twintigste eeuw.  

In het Bezoekerscentrum is naast de grote maquette 
van Heusden de presentatie Heusden op de kaart 
te bezoeken. Aan de hand van verschillende 
markante stadsplattegronden en maquettes wordt 
hier de bouwgeschiedenis van Heusden verteld. 

Op de Vismarkt en op het pleintje voor het oude 
Stadhuis aan de Pelsestraat staan van 12 april tot 
18 augustus 2019 twee fotozuilen met historische 
straatbeelden van Heusden.  
 

 

Toon Groot 

PPlleekkbboorrdd  
 



Collumn 
 
De Ster 
 
In Nieuwkuijk is begin april een 
ster voorgoed gedoofd. Of 
eigenlijk moet ik niet schrijven 
„een ster‟, maar „De Ster‟, ofwel 
André van der Sterren is op 87-jarige leeftijd overleden. 
Iemand, die Nieuwkuijk echt veranderd heeft. 
 
In mijn achtste column, maart 2014, heb ik al eens 
geschreven over de dansgelegenheden van mijn jeugd in 
de toenmalige gemeente Vlijmen: De Ster in Nieuwkuijk en 
de Harmonie in Haarsteeg. Bij de laatste heb ik mijn vrouw 
leren kennen, met wie ik vervolgens tegenover de eerste 
ben gaan wonen, nu al 46 jaar lang. Hoewel André en 
Corrie hun zaak al lang geleden hebben overgedragen, zijn 
zij toch het echtpaar geweest, dat een eenvoudig 
„dorpscafé tegenover de kerk‟ hebben weten op- en uit te 
bouwen tot een vermaard uitgaanscentrum voor half jong 
en oud Nederland. 
 
Dat heeft altijd geleid tot een tweeslachtig gevoel voor mij, 
als inwoner van Nieuwkuijk. Op de eerste plaats een 
gevoel van trots, wanneer je waar dan ook iemand 
tegenkwam tegen wie je vertelde, dat je in Nieuwkuijk 
woont. Waarop dan steevast de reactie volgde „oh, dat ken 
ik wel hoor, daar is de Ster‟. Bewondering ook voor het 
zakelijk inzicht en de durf van dit echtpaar, om hun zaak 
steeds verder uit te bouwen en daarbij steeds weer met 
verrassende nieuwigheden te komen. Kortom, André was 
ook weer zo‟n Vlijmenaar, die het in Nieuwkuijk gemaakt 
heeft. 
Maar voor het dorp Nieuwkuijk zat er ook een keerzijde aan 
het succes van De Ster. Het riep wel eens irritatie op, 
wanneer de publieke parkeerruimte tegenover de zaak 
werd geclaimd om er bussen vol bezoekers te kunnen 
parkeren. Daartoe liepen dan al uren van tevoren 
„verkeersregelaars‟ op het plein, die iedereen wegstuurde, 
die er in feite gewoon had mogen parkeren. Maar lang 
duurde de irritatie niet, zeker niet, wanneer een familielid 
uit de provincie Utrecht in de bus zat en eerst even 
goeiedag kwam zeggen, alvorens bij De Ster van een show 
en diner te gaan genieten. 
Gelukkig kwamen de bussen vooral overdag en was het ‟s 
avonds weer rustig in Nieuwkuijk. Maar dat ging niet op 
tijdens de hoogtijdagen van de disco. Dan kwamen we nog 
wel eens rond middernacht thuis om vervolgens de eigen 
inrit niet op te kunnen. Ga dan die „foutparkeerder‟ maar 
eens zoeken! In feite was het wel duidelijk, dat de omvang 
van De Ster in die tijd de capaciteit van het dorp Nieuwkuijk 
boven het hoofd gegroeid was. Er is overigens wel altijd al 
het mogelijke  aan gedaan om de overlast voor de, dan 
doorgaans slapende Nieuwkuijker te beperken, maar met 
duizenden bezoekers, die pas ver in de nacht en voorzien 
van de nodige drank, huiswaarts (?) keerden, was overlast 
simpelweg niet te voorkomen.  
 
André van der Sterren is niet meer onder ons, maar 
natuurlijk is zijn Ster niet gedoofd, zoals ik in de aanhef 
schreef. Zijn Ster blijft schijnen en wat André en Corrie 
samen met hard werken hebben opgebouwd, dat kunnen 
we met een gerust hart HEEMKUNDE met een hoofdletter 
noemen. 
 
 

In leveren kopij voor het volgende 
Plekbord vóór 15 mei a.s. 

 

 
 

Lezing in de bibliotheek van Drunen 
op dinsdag 4 mei 

 
De eerste zaterdag van de maand mei valt op 4 mei, de 
dag van de Nationale Dodenherdenking. Tijdens de 
Drunense Deining staan we stil bij de gebeurtenissen 75 
jaar geleden in de gemeente Heusden. In de Bibliotheken 
van Heusden is momenteel een expositie te zien over „De 
Joodse Geschiedenis en Heusden‟. Na de Bibliotheek 
Vlijmen is deze t/m 8 mei te 
zien in de bibliotheek van  
Drunen en vervolgens in 
Oudheusden. De expositie is 
samengesteld door Bart 
Beaard en hij zal tijdens de 
Drunense Deining een lezing 
geven over de expositie.  De 
lezing begint om 11.00 uur, 
de toegang is gratis, maar 
wel reserveren via 
info@bibliotheekheusden.nl.  
 

 
Monumentmomentje  
 
Aan de Demer in de vesting 
Heusden staat een 
indrukwekkende toren die 
een herbouw is van een 
deel van de verdediging van 
de stad. De oorspronkelijke 
toren zorgde, samen met 17 
andere verbonden door een 
stadmuur, voor de 
verdediging van het 
middeleeuwse  Heusden.  
Na zo‟n 200 jaar trouwe 
dienst werden in de 80-
jarige oorlog de 
vestingwerken  aangelegd en verloor het oude systeem zijn 
functie. De ene na de andere toren  werd afgebroken voor 
de in die tijd kostbare stenen en zo verdwenen geleidelijk 
de sporen uit het verre verleden, behalve deze toren. Er 
werd een nieuwe functie voor gevonden namelijk voor het 
fokken van duiven. In de  18e eeuw/19e eeuw was het 
houden van duiven populair. Niet alleen oude torens 
werden hiervoor gebruikt maar dikwijls zie je ook aan de 
gevels van oude kastelen (zoals bij het kasteel 
Ammerzoden), nog duivenkooien hangen. De duif is een 
bijzonder nuttige vogel en werd gefokt voor zijn mest, als  
postduif  en gewoon als voedsel. (nog steeds staat er 
duivenborst op het menu in sommige restaurants). Er 



werden zelfs genezende krachten toegeschreven aan 
duivenvlees. Soms werden specifieke duiventillen 
gebouwd, maar, zoals gezegd, werden dikwijls oude torens 
en zolders e.d. als duiventil gebruikt. De aanwezigheid van 
een duiventoren (colombier of pigeonnier) was dikwijls een 
teken van rijkdom en aan een vergunning gebonden. Heren 
mochten één koppel duiven houden per hectare grond die 
ze bezaten.  Na de Franse revolutie werd het duivenrecht  
afgeschaft omwille van de schade aan de oogsten. Vanaf 
die tijd worden duiven gefokt voor wedstrijden.  Mocht er nu 
een onderweg worden gevangen voor consumptie dan kan 
de duivenmelker daar denk ik niet om lachen, gezien de 
prijzen die soms voor wedstrijdduiven worden betaald. 
De duiventoren aan de Demer is niet direct gekoppeld aan 
een kasteel of huis. Mogelijk speelt de eigenaar van het 
gouverneurshuis hier een rol of lag het eigendom bij de 
stad. 
Hoe dan ook een indrukwekkende monument. 
 
Nico Dircksens 
 
 
Ingezonden 
 
Hoi ik ben Sophie van Dal en ben 11 jaar en zit op de 
Vijfhoevenschool in Vlijmen 
 
Ik vond het verhaal van de Struikelsteentjes heel 
interessant, 
ook dat we zelf steentjes mochten leggen, in gedachten  
struikel je over de steentjes en denk je aan de Joden die  
het niet goed hebben gehad in de oorlog. Hopelijk komt er 
nooit geen oorlog meer. 
 
p/s Het gedicht achter op het boekje vond ik ook heel  
mooi over de jongen, hij hoort er zeker bij,iedereen is gelijk. 
 
 
Dodenherdenking Drunen en Elshout  

 
Op 4 mei hebben we de jaarlijkse Dodenherdenking en 
door onze vereniging wordt in Drunen en Elshout al enkele 
jaren voor lokale thema‟s gezorgd. 
 
In Elshout wordt nu een verhaal gehouden over het 
naderende einde van de 2e Wereldoorlog en dat begint met 
D-Day in Normandië (F) op 6 juni 1944. Later, op 17  
september, is er de operatie “Market Garden”. Hierbij werd  
een groep van 47 Engelse en Amerikaanse militairen 
geholpen , die na de noodlanding van drie vliegtuigen 
moesten onderduiken. Meer dan een maand verbleven ze 
in Elshout en Drunen onder gevaarlijke omstandigheden op 
diverse plaatsen. Het langst verbleef de groep in het St. 

Norbertus Gesticht. In 
Elshout. 
 
In Drunen wordt het 
verhaal verteld over de 
vliegtuigcrashes in 
Drunen en Elshout, 
waarbij  elf geallieerde 
militairen zijn 
omgekomen. De namen 
van deze militairen staan 
vermeld op de meest 
linkse plaquette ( zie 
foto) van het 
oorlogsmonument bij het 
gemeentehuis in Drunen.  

 
 
Aanmelden dagexcursie naar Kampen  
op zaterdag 22 juni. 

 
Dit jaar bezoeken we het mooie, zeer interessante 
Hanzestadje Kampen. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf Mariënkroon, we worden 
in Kampen ontvangen met een heerlijk kopje koffie met wat 
lekkers. Daarna worden we opgehaald door de plaatselijke 
gidsen die ons gaan rondleiden en de historie van dit 
Hanzestadje zullen vertellen. Na de lunch is iedereen vrij 
om het stadje op eigen manier te verkennen. Om uiterlijk 
19.00 uur zullen we weer terug zijn in Nieuwkuijk. 
We hopen op een mooie dag en veel belangstelling! 
 

 
 
De kosten voor deze mooie excursie, inclusief een heerlijke 
lunch, bedragen € 45,00 per persoon. 
Inschrijven via per mail via bestuur@hkkonsenoort.nl of 
telefonisch bij het secretariaat 0416-320995.Het bedrag 
graag overmaken op onze rekening 
NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort, en graag 
uw naam en voornaam duidelijk vermelden 
 

 



Cis Suijs, Vlijmense verzetsstrijdster 
 

In de afgelopen week is door 
onze vereniging een boek 
uitgegeven met de titel „De 
tyranny verdryven – Cis Suijs, 
Vlijmense verzetsstrijdster‟, 
geschreven door Bert Meijs. 
Cis Suijs, dochter van de 
Vlijmense kleermaker Jan 
Suijs, komt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door haar 
verzetsactiviteiten in de 
gevangenis in Haaren terecht. 
Vervolgens komt ze in drie 
andere concentratiekampen 
(Vught, Ravensbrück (D) en 
München (D)) en weet te 

overleven. In het boek wordt vooral beschreven onder 
welke omstandigheden zij in de diverse kampen verblijft en 
hoe de saamhorigheid met haar medegevangenen heeft 
bijgedragen om samen deze ellende te overleven. 
Het prachtige boek op A4-formaat heeft 120 
kleurenpagina‟s, kost €19,- en is verkrijgbaar bij Bruna in 
Vlijmen, bij Sikkers in Drunen en bij het secretariaat. 
 
 
Herdenking „75 Jaar bevrijding‟ 

 
In het komende najaar zal 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. Een 
werkgroep heeft al enkele 
activiteiten in voorbereiding, 
zoals lezingen, exposities, 
boekuitgiften en een 
bevrijdingsroute voor 
fietsers en wandelaars. Met 
gemeente Heusden hebben 
wij en andere verenigingen/stichtingen daarover regelmatig 
overleg. In de komende weken zal het definitieve 
programma, dat zich concentreert rondom het weekend 
van 2 t/m 4 november, bekend worden.  
 
Engelen en Bokhoven herdenken op vrijdagmiddag 25 
oktober de bevrijding met lezingen, muziek ,zang en een 
kranslegging bij het oorlogsmonument.  Het accent ligt hier 
op het herdenken van de vele burgerslachtoffers en het 
beschouwen van de enorme oorlogsschade. Tussen 
oktober 1944 en mei 1945 maakten beide dorpen een 
afschuwelijke periode door. Ter herinnering hieraan stellen 

voorzitter Frans 
Lucas van 
heemkundekring 
Angrisa uit Engelen 
en historicus Kees 
van den Oord uit 
Bokhoven verhalen 
samen voor De 
Tweeterp en Het 
Pareltje. 

  
Op de afbeeldingen het logo van de „51st Highland Division‟ 
,de Schotse bevrijders van onze omgeving ( boven) en  het 
bevrijdingslogo van ‟s-Hertogenbosch, dat in de kernen 
Bokhoven en Engelen gebruikt zal worden. 

 

 
 
Zuiderwaterlinie en de  
Stelling van Heusden 
 
Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd 
tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit 
blijkt wel uit de vele waterlinies die ons land kent. Het was 
indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van 
Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel, een 
ketting van 160 kilometer, van de Brabantse vestingsteden 
maakte. De Zuiderwaterlinie was niet alleen een 
verdedigingslinie maar markeert ook altijd een culturele 
grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en 
rooms-katholiek: voorbij de Zuiderwaterlinie begint een 
andere wereld. Een onderdeel van de linie is de Stelling 
van Heusden: vesting Heusden met zijn forten, schansen 
en sluizen. Op dinsdag 11 juni zal erfgoeddeskundige Jos 
Cuijpers in het Dorpshuis van Heesbeen hierover komen 
vertellen. In het volgende Plekbord meer informatie 
 

 
 

Reactie op de column van Adrie 
 
De column over fietsen was voor mij heel herkenbaar. In 
mijn ouderlijk gezin waren vier jongens, maar als er een 
nieuwe herenfiets moest worden gekocht dan was die voor 
mijn vader en de zijne schoof door. Het moest altijd de 
degelijkste boerenfiets zijn en dat was het merk Veeno uit 
Bedum (Gr.). In de verre omtrek was er maar één zaak die 
ze verkocht: Cees van Loon uit Drunen, de vader van Joke 
Beaard – van Loon. Zijn winkel zat in het pand waarin nu 
“De Chinese Muur” is gevestigd en zijn assistent was Fried 
van Asten, die als een aangenomen zoon werd 
beschouwd. Ondanks het feit dat we in Loon op Zand 
woonden, werden al de benodigde fietsen voor ons grote 
gezin in Drunen gekocht. Mijn zus Tonny werkte er 
jarenlang in het huishouden, totdat ze trouwde met de 
Drunenaar Nort van Noort. 
Toen ik op zestienjarige leeftijd eerst dagelijks naar Tilburg 
en later naar Dongen op school ging, kreeg ik 



traditiegetrouw de fiets van mijn vader. Maar een jaar later 
sloeg het noodlot toe: op weg naar school werd ik 
aangereden door een 6-tons militaire truck. Als door een 
wonder werd ik alleen maar in een sloot geslingerd en 
mankeerde niets, maar mijn fiets ging onder de wielen door 
en werd totaal verbrijzeld. Omdat die van mijn vader nog zo 
goed als nieuw was, mocht ik toen zelf een nieuwe fiets 
uitzoeken, als het maar een Veeno was. Het werd een 
“sportmodel”, maar die was nog zwaarder dan een huidige 
toerfiets. 
 

 
 
De fabriek van Veeno werd opgericht in 1908 door Pieter 
van der Veen, die tevens koperslager was. Maar helaas, 
degelijkheid wordt niet altijd gewaardeerd: in 1967 ging het 
bedrijf failliet. De merknaam werd achtereenvolgens door 
drie bedrijven overgenomen, maar de eerste twee gingen 
ook na een paar jaar op de fles en de derde werd 
overgenomen door Union. Einde verhaal. 
In mijn jeugd leerden wij nog een liedje over het gelukkige 
leven van de (katholieke) boer. De laatste strofe herinner ik 
me als volgt: 
 
“Des zondags op zijn Veeno twee misjes en een lof, 
Gerust op al zijn erven, 
Het volle recht bij ‟t sterven, 
Veel misjes na zijn dood. 
En dan maar gauw de hemel in, 
Dat is ons boertje naar de zin.  
Ja, ja, ja, dat is ons boertje naar de zin”. 
  
Ook dát is heemkunde... 
   
Anton van de Lee 
 
 
Werkgroep Sterrenkunde Heusden maakt 
excursie naar sterrenwacht Halley 
 
Op vrijdag 22 maart 2019 zijn we met veel leden van 
Werkgroep Sterrenkunde Heusden en enkele introducés 
naar Sterrenwacht Halley in Vinkel gegaan. De 
Sterrenwacht is speciaal voor ons open vanavond. Voor 
veel van de aanwezigen is het de eerste keer dat ze bij de 
Sterrenwacht zijn. 
Voorzitter René Esser heet ons welkom waarna we een 
mooie presentatie over de zon krijgen van Urijan Poerink in 
het auditorium. Na een kopje koffie of thee splitst de groep 
zich op. De ene groep gaat de trap op om naar de sterren 
te kijken. De andere groep gaat de trap af naar het 
planetarium. Beide onderdelen zijn erg interessant en we 
krijgen veel informatie. Ikzelf ga als eerste naar de koepel 
waar de grote telescoop gericht staat op de Orion-nevel. 
Het is wel wennen om door zo‟n grote telescoop te kijken, 
maar na even focussen zijn de sterren goed te zien. Eén 
verdieping lager, op het platte dak, heeft Willem Schot twee 
telescopen staan, ook gericht op Orion. Eentje richt hij voor 
ons op de maan die erg mooi schijnt vanavond. De kraters  

 
Onder de hemel van het planetarium 

 
zijn goed te zien. Dan is het onze beurt om naar het 
planetarium te gaan. We worden ook hier „persoonlijk‟ 
welkom geheten met een mooi filmpje, geprojecteerd op 
een halve bol boven ons hoofd. 
De film die we vervolgens zien laat ons het Internationale 
Ruimtestation ISS zien en we reizen langs onze planeten. 
Veel later dan gepland gaan we weer huiswaarts. Het was 
erg informatief en we bedanken de medewerkers van 
Sterrenwacht Halley voor deze mooie avond! 
 

 
Pastoors, Kasteelheren en Maasboeren 
650 Jaar Parochieleven in Bokhoven  

 
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 is 
o.a. gevierd met de uitgifte van een prachtig boekwerk over 
de historie van de parochie en van de kerk. Alhoewel over 
Bokhoven in de voorbije jaren al veel gepubliceerd is geeft 
dit boek veel nieuwe 
informatie en vooral mooi 
beeldmateriaal. Door de 
schrijvers is veel 
onderzoek gedaan en zijn 
met betrokkenen vele 
gesprekken gevoerd. Het 
fraai vormgegeven boek 
met een harde kaft en 
meer dan 250 
kleurenpagina‟s kost 
€29,95 en is verkrijgbaar 
via de lokale boekwinkels 
en via 
www.bernemedia.com.  

 
 

 



Wè is dè nou? 
 
Het stuk gereedschap in het vorige Plekbord werd door 
twee mensen herkend, Giel van Ooijen en Huub van 
Helvoort. Het zou om een tandenzetter gaan voor een zaag 
en die werd gebruikt om de tanden van een zaag om en 
om iets naar buiten te zetten. Hierdoor werd de zaagsnede 
verbreed, kon het zaagsel beter worden afgevoerd en werd 
voorkomen dat de zaag klemde. 
 
 
Wie, Wat, Waar? 
 
Op de tekening in het vorige Plekbord  werd gereageerd 
door Pastor em. Xavier van der Spank uit Bokhoven. Hij 
schreef het volgende : 
Beste Nico, op je vraag in Plekbord 'wie. wat. Waar?' kan ik 
met enige twijfel zeggen: Het is een tekening van Rien van 
de, genomen van de noodboerderijen van Bernard Hanff x 
Jaan van Eggelen, Janus v.d. Oever  (b.g. 't Jopke) x Dina 
van de Broek, en van Marie van Mil (moeder van Antoon 
en Kees). En dan gezien vanuit de Oppershof. De boerderij 
zou gestaan hebben in Bokhoven. 
 
 
50 jaar voetbal S.C. Elshout 
 
Toen de Elshoutse voetbalclub E.S.C. in 1945 ter ziele ging 
door gebrek aan spelers, duurde het nog bijna 25 jaar 
voordat er weer een nieuwe club werd opgericht. De 
Elshoutse jeugd die toen voetbalde zocht zijn heil vaak bij 
RKDVC.  
Toen de successen van Ajax en Feyenoord in de 
Europacup gestalte kregen eind jaren `60 van de vorige 
eeuw werden er in het café “In den Gekroonde Hoed” 
plannen gesmeed om een nieuwe voetbalclub op te 
richten. Op 5 juli 1969 werd de oprichtingsvergadering 
gehouden in voornoemd café. In dat jaar kwam al het 
eerste pupillen elftal in actie en in 1970 beschikte men over 
een eigen veld en kon het eerste seniorenelftal starten in 
de vierde klas van de “Brabantse Bond”. 
 

 
Het 1e elftal van S.C. Elshout in 1970 op Sportpark “D‟n Donk” 
 
Nu vijftig jaar later heeft Elshout een bloeiende vereniging 
met ruim 300 leden en speelt het eerste elftal in de vierde 
klasse van de KNVB en kan zich daar prima in handhaven. 
 
Ter gelegenheid van dit jubileum komt er een boek uit over 
vijftig jaar voetbal in Elshout met natuurlijk de oprichting, de 
ontwikkeling van sportpark “D‟n Donk” , de voorzitters,  
leden van verdiensten en vele activiteiten die de club 
realiseerde, uiteraard geïllustreerd met prachtige foto‟s. 
Ook ontbreken de anekdotes niet. 
 

Het boek dat op 1 juni a.s. zal worden gepresenteerd, telt 
110 pagina‟s en is voorzien van een harde kaft, het formaat 
is 25 x 21 cm en kost € 12,50. U kunt het bestellen bij Toon 
Groot, tel: 0416-375835 liefst  tussen 17.00 uur en 19.00 
uur of per e-mail: groot.r@home.nl 
 
 
Wie, Wat, Waar 2 
 
Van Wim en en An Schoonen uit Vlijmen ontvingen we 
onderstaande foto van een schilderij dat werd gemaakt 
door Johan van Hest. Wie weet of kan iets meer vertellen 
over dit werk? 
Uw reacties graag naar plekbord@hkkonsenoort.nl 
 

 
 

 
AGENDA 

 
Expositie ‘Joodse geschiedenis en Heusden’. 

Tot en met 8 mei in de bibliotheek van Drunen,  
daarna in Oudheusden. 

Toegang gedurende de openingstijden van de bibliotheek. 
 

Zondag 2 april, Dorpswandeling Vlijmen 
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00 uur bij 

Hotel Prinsen.  
 

Zaterdag 4 mei, Lezing ‘Joodse Geschiedenis en 
Heusden’ 

Door Bart Beaard, om 11.00 uur in de bibliotheek van Drunen 
 

Zondag 5 mei, Expositie Mandenmakerij 
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 

Mariënkroon. 
 

Zondag 12 mei, Wandeling Baardwijkse Overlaat  
Door Gien van Wijk. Vertrek om 10.00 uur op De Steegerf, 

Torenstraat, Drunen. 
 

Zaterdag 18 mei, Dorpswandeling Nederhemert  
Door Ad Hartjes en Bart Beaard. Vertrek om 14.00 uur op de 

parkeerplaats bij de speeltuin. 
 

Dinsdag 28 mei, Dorpswandeling Drunen 
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 18.30 uur op 

het Raadhuisplein.  
 

Dinsdag 4 juni, Dorpswandeling Nieuwkuijk 
Door Henk Roestenburg. Vertrek om 18.30 uur bij de 

Emmamolen.  
 

2e Pinksterdag 10 juni,  Expositie Mandenmakerij 
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op 

Mariënkroon 
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