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Beste Lezer 
 
De eerste helft van het jaar 2019 zit er weer op en of je het nu wil of niet, de dagen gaan 
weer korten. Onder zeer warme temperaturen wordt dit Plekbord weer in elkaar gezet. 
Gelukkig komt er voor ons ook even een vakantieperiode aan, dus in de maand juli 
ontvangt u geen MGT en Plekbord.  
In  augustus verschijnt er dan weer een gewoon  MGT en het jaarlijkse themanummer van 
MGT komt nu in oktober uit. Het themanummer heeft als werktitel „Elke steen heeft zijn 
verhaal‟ en wordt geschreven door Kees van den Oord. 
Maar u hoeft niet stil te zitten, kijk maar eens op de laatste pagina van het Plekbord bij de 
agenda. Wandelingen, rondleidingen, fietstochten en expositie. De heemkundekring blijft in 
beweging, ook in de vakantietijd 
 
Veel leesplezier 
 

 
Gildefeesten in Nieuwkuijk 

 
Op 29 en 30 juni staat 
Nieuwkuijk helemaal in het teken 
van de Gildefeesten, 
georganiseerd door Gilde St. 
Joris van Onsenoort en 
Nieuwkuijk. Op zaterdagavond 
wordt de pub-quiz gehouden in 
de grote feesttent op terrein de 
Heuvelen. Deze wordt 
samengesteld en gepresenteerd 
door wethouder Thom Blankers. 
Aanmelden kan nog tot een half 
uur voor aanvang.  
De zondag is volledig gewijd aan 
de Grote Kringdag van Kring 
Maasland. Hierbij worden zo‟n 
1.000 gildebroeders en –zusters 
ontvangen uit ruim 40 gilden. Het programma omvat de Gildemis om 9.30u in de 
parochiekerk van Nieuwkuijk. Bisschop de Korte gaat hierin voor. Op het Sportpark 
Nieuwkuijk vindt de Massale Opmars plaats. Hierin presenteren de deelnemende gilden 
zich aan onder meer Commissaris der Koning Wim van der Donk, onze burgemeester 
Willemijn van Hees, de leden van het Erecomité en hopelijk heel veel belangstellenden. 
Daarna trekken de gilden in een optocht, die door een jury beoordeeld wordt, door 
Nieuwkuijk om aan te komen bij de wedstrijdterreinen. Dat zijn de Heuvelen en de 
thuislocatie van Gilde Sint Joris aan de Meerdijk. Tal van wedstrijdonderdelen worden hier 
afgewerkt, die ook in de middag zeker een bezoekje aan de Kringdag waard zijn. 
 
Ook Heemkundekring Onsenoort levert een bijdrage aan deze Grote Kringdag. Legs 
Boelen en Adrie Verboord hebben de uitnodiging verzorgd, diverse leden nemen deel in de 
jury, die de optocht beoordeelt en we zijn aanwezig bij het onderdeel Tentoonstelling. Henk 
Roestenburg en André Janssen presenteren met een bijdrage de geschiedenis van 
Onsenoort en Nieuwkuijk en bestuurslid Nico Dircksens jureert met zijn vrouw Jeannie de 
aan de tentoonstelling deelnemende gilden. Tenslotte zijn heel wat leden van onze 
heemkundekring ook actief deelnemer aan deze dag met hun eigen gilde.  
 
Kortom, een prachtige dag om mee te maken. Je bent van harte welkom. 
 
Adrie Verboord, tevens voorzitter van de organiserende Stichting Gildefeesten 
Nieuwkuijk 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 

Wie de jeugd heeft……. 
 
 
Deze zin kunnen we ongetwijfeld 
allemaal moeiteloos aanvullen 
met „heeft de toekomst‟. Dat geldt 
net zo goed voor een 
heemkundekring als voor iedere andere vereniging. 
Hoewel, net zo goed? Misschien gaat bovengenoemd 
gezegde wel altijd op, maar moeten we met de definitie van 
„jeugd‟ een beetje flexibel omgaan. Dat komt iemand, die 
binnenkort de 70 aantikt, ook wel goed uit. Voor een 
voetbalclub bv hebben we het dan over tieners en 
misschien nog een verdwaalde lage twintiger, maar goed 
en wel in de twintig ben je daar het station van de „jeugd‟ 
wel gepasseerd. 
Wanneer hetzelfde criterium van „jeugd‟ zou gelden voor de 
heemkundekring, dan zouden we met een gerust hart 
kunnen zeggen, dat deze voorzitter binnenkort wel het licht 
zal uitdoen. Dan zou er immers helemaal geen toekomst 
zijn voor onze vereniging, ook al zijn we natuurlijk blij met 
de enkele jongeling, die al wel interesse voor heemkunde 
aan de dag legt. 
Het betekent ook niet, dat we niet moeten investeren in de 
schoolgaande jeugd. Immers, nog een gezegde: „wie zaait, 
zal oogsten‟. De oogst komt misschien pas na tientallen 
jaren, maar als iemand dan lid van een heemkundekring 
wordt, omdat hij er vroeger „met de school wel eens 
geweest is‟ of „zich herinnert, dat mensen van de 
heemkundekring in de klas over vroeger kwamen vertellen‟, 
dan heeft het zaad van toen uiteindelijk toch kiemkracht 
getoond. Dat is ook precies de reden, waarom we nu al 
jaren achtereen op de eerste zondag van oktober de 
„Hohs-dag‟ organiseren, Heemkunde Ontdek het Samen. 
Kinderen in de basisschool leeftijd spelenderwijs laten 
kennis maken met heemkunde, zoals hun ouders en 
grootouders dat vroeger ook ervaren hebben.  
Voor onze heemkundekring is een „jong lid‟ de veertiger, 
vaker nog de vijftiger en meestal zelfs de zestiger. Mensen, 
die op een leeftijd zijn gekomen en voldoende 
levenservaring hebben opgedaan om de waarde van het 
verleden op waarde te gaan schatten. Die gehecht zijn 
geraakt aan wat ze hebben, die het bestendige van het 
vluchtige hebben leren onderscheiden. De twintigers en 
dertigers zijn vooral bezig met de toekomst, met hun 
relatie, studie, gezin, huisvesting, carrière, sportprestaties. 
Precies al die zaken, waarover het op die leeftijd ook móet 
gaan. Als dat allemaal goed geregeld is en de leeftijd 
neemt toe, dan komt op een goed moment misschien ook 
de interesse voor heemkunde wel weer in beeld. 
Waarom schrijf ik dit allemaal? Eigenlijk door een column in 
de krant, die ging over de aankomende veranderingen bij 
de Nederlandse radio. Radio 1, de nieuws- en 
actualiteitenzender zou „luchtiger en toegankelijker‟ moeten 
worden. Waarom? Juist, om een jonger publiek te trekken. 
De columniste is het daarmee oneens. Haar pleidooi is, dat 
je de zender niet hoeft te veranderen, omdat vanzelf de 
mensen veranderen en potentiële luisteraars worden. 
Letterlijk: “jongeren komen uiteindelijk vanzelf naar Radio 
1, wanneer ze oud genoeg zijn om „saaie‟ radio te 
waarderen. Saaie, degelijke, informatieve radio”. 
Dat geeft zekerheid naar de toekomst, want onze 
heemkunde lijkt als twee druppels water op Radio 1. 
 
Adrie 
 

 

Inzenden kopij vóór 15 augustus a.s. 
 

 
 

LIPSCARILLON te Drunen 

Reporter Rob Bartol van Omroep Brabant schrijft: 
Het carillon van de voormalige LIPS-fabriek in Drunen blijft 
hoe dan ook behouden voor het dorp. Die toezegging deed 
wethouder Thom Blankers tijdens de ontmanteling van het 
beeldbepalende carillon. “Het blijft in ieder geval in deze 
buurt van het LIPS-terrein in Drunen staan.” 

Veel inwoners van Drunen hebben zich de afgelopen 
maanden gemengd in de discussie over de toekomst van 
het carillon. Een grote meerderheid vindt dat het carillon na 
de sloop van de voormalige LIPS-fabriekspanden, 
behouden moet blijven voor het dorp. 

 

Succesvolle lobby 
Dat het klokkenspel behouden blijft, moet voor de 
plaatselijke heemkundekring als een overwinning hebben 
gevoeld. Met Bart Beaard voorop heeft de vereniging de 
afgelopen maanden fors gelobbyd om het carillon voor 
Drunen te behouden. 
"Wij zouden graag zien dat het carillon een plek krijgt in het 
groengebied, dat veel mensen nog kennen als het LIPS-
park." Beaard was uiteraard ook bij de ontmanteling van 
„zijn‟ carillon. “Ik vond het indrukwekkend om te zien, hoe 
de mensen van de Koninklijke Eijsbouts dit hebben 
gedaan. Ik vond het fantastisch.” 

 

 

Expositie „Mandenmakerij en Leerlooierij‟ 
 
Sinds begin 2018 hebben wij in de heemkamer op 
Mariënkroon een expositie over de mandenmakerij van 
Vlijmen e.o. Maandelijks zijn we een middag open, maar 
ook regelmatig voor groepen, waarmee we een rondleiding 
op Mariënkroon houden. De belangstelling voor de 
expositie blijft groot, mede omdat we regelmatig nieuwe 
onderwerpen toevoegen, zoals „rotan en bamboe‟ en 
„granaatmanden‟ etc.   
Op zondag 7 juli hebben we het onderwerp „Het leerlooien 
in Vlijmen e.o.‟ toegevoegd. Met een 12-tal fotopanelen 
laten we veel over de geschiedenis ervan zien.   



 
Luchtfoto van de leerlooierij van Van Wagenberg-Festen. Op 

deze plaats staat nu de Rabobank en het 
appartementengebouw Marktstaete. 

 

 

Monumentmomentje  
 
 Op nummer 31 in de Putterstraat in de vesting zie  je het 
beeld van  Vincentius à Paulo en je vraagt je af wie is dit 
eigenlijk en wat doet hij hier. Om daar een antwoord op te 
krijgen moeten we terug naar 23 april 1833 toen ene  
Frédéric Ozanam op twintigjarige leeftijd, samen met 
Emmanuel Bailly en vijf bevriende studenten van de 
Sorbonne in Parijs de Conférence de Charité stichtte. De 
studenten vonden dat het niet voldoende was om het 
alleen bij praten over armoede te laten maar vonden dat ze 
er iets aan moesten doen en gingen op zoek naar gezinnen 
in armoede, hulpbehoevende zieken en bejaarden, en 
boden hulp waar nodig. Goed voorbeeld doet goed volgen 
en weldra sloten zich meer mensen aan en werd de hulp 
op grotere schaal georganiseerd. De basis voor een 
vereniging was gelegd. Gekozen  werd voor Vincentius à 
Paulo als patroonheilige zoals dat in die tijd gebruikelijk 
was.  
 

 
 
 Vincentius wordt op 24 april 1581 geboren in het dorpje 
Pouy in Zuidwest Frankrijk. Op 19-jarige leeftijd wordt hij tot 
priester gewijd en studeert  aan de universiteit. In 1612 
wordt hij pastoor en is huiskapelaan en leraar bij graaf 
Emmanuel de Gondi, generaal van de galeislaven. 
In 1614 sticht hij de eerste 'Confrérie de la Charité', een 
damesgezelschap, met als doel armenzorg en zielzorg. 
Kort daarna volgt de oprichting van een mannelijke 
afdeling. Hij realiseert in Marseille  een ziekenhuis voor 
galeislaven. In 1625 sticht hij de Congregatie van de 

Missie, de Lazaristen, zo genoemd naar het moederhuis 
St. Lazare in Parijs, onder andere ter vorming van de 
geestelijkheid. In 1633 sticht hij congregatie  Filles de la 
Charité .  Vincentius staat Koning Lodewijk XIII op zijn 
sterfbed bij. Hij wordt 'caritasminister', die delen van het 
land voor de hongersnood behoedt, hulp verleent aan 
oorlogsslachtoffers en vluchtelingen en een gaarkeuken 
opricht in Parijs. Hij sterft op 27 september 1660 in Parijs 
en is begraven in de kerk St. Lazare te Parijs. Paus 
Clemens XII verklaart hem in 1737 heilig. 
Uit de in 1833 opgerichte Conférence de Charité ontstaan 
in Nederland in de vorige eeuw de zgn. “Vincentiushuizen”. 
Mensen kunnen daar spullen kwijt die ze zelf niet meer 
nodig hebben en die vervolgens een tweede leven krijgen 
bij mensen die het minder breed hebben. Vroeger zei men 
dan “dat kan naar Vincentius”.  Het pand aan de 
Putterstraat was zo‟n plaats, maar ook elders in de 
gemeente waren er in het verleden Vincentiushuizen te 
vinden. Nu nog heeft Heusden een bloeiende 
Vincentiusvereniging met een jaarlijkse boekenmarkt en 
een winkel aan de Grotestraat in Drunen.  
 
Nico Dircksens 
 

 

Ingezonden 
 

Jans Westerlaken maakte ons opmerkzaam op een 
internetveiling van een bijzonder werk van Hendrik van der 
Geld (1838-1914), religieus kunstenaar en geboren in 
Elshout. Het kunstwerk, gesneden uit eikenhout, in twee 
delen heeft een totale lengte van 185 cm. Het stelt de 
aanbidding van het Lam Gods voor. De inzet was €2500 en 
de veilingkosten 25%. Helaas voor belangstellenden, er 
kon op geboden worden tussen 19 en 22 juni jl.  
 

  
  

‘Van Karrenspoor tot Maasroute 
 

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat deze belangrijke 
Oost-West route door de Langstraat in gebruik kon worden 
genomen. Een reden om over de geschiedenis van deze 
weg een boek te 
schrijven.  
 
Het boek, rijk 
geïllustreerd, in kleur en 
274 pagina‟s in A4 
formaat, is geschreven 
door Gini van Wijk. Het 
boek is nu te koop bij de 
plaatselijke boekhandel 
en ook in de webwinkel 
via het secretariaat van 
onze heemkundekring.    
 
Het boek kost €25,-.  
 



 
 

Geertruidenberg onder vuur 
 
In de tentoonstelling “Geertruidenberg onder vuur” geeft de 
Oudheidkundige kring “Geertruydenberghe” een historisch 
overzicht van dit krijgsgeweld, beginnend bij de inname van 
de stad Geertruidenberg in 1304 tot de bevrijding van 
Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer in 
1944. Naast de vele kleurrijke panelen en vitrines zijn er tal 
van bijzondere attributen te zien, waaronder harnassen uit 
1470 en 1600, historische vlaggen, musketten en een 
replica van een kanon (kartouw) uit de Tachtigjarige 
Oorlog. De tentoonstelling schetst een beeld van 640 jaar 
strijd, waarbij u als bezoeker wordt meegezogen in de 
onzekere en angstige momenten van toen. 
 
Locatie: voormalige bibliotheek in Cultureel centrum de 

Schattelijn, Vismarktstraat 4a te Geertruidenberg. 
Openingstijden: Van 23 juni 2019 tot 16 september 2019, 

alle dagen van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
 

 
Reactie column Adrie 
 
Adrie van Beijnen, geboren Vlijmenaar en nu woonachtig in 
Hekelingen (Z-H), heeft als volgt gereageerd op „de 
handlanger‟ in de mei-column van zijn naamgenoot: 
Dacht meteen aan collaborateur, letterlijk en taalkundig 
„meewerker‟. Pas later kwam de negatieve betekenis door 
de toevoeging „met de vijand‟. 
 

 

Put(?)deksel aan De Zeeg in Nieuwkuijk 
 
Tegenover het Limietpad achter Nieuwkuijk ligt deze deksel 
„met inscriptie‟. Wie weet waarom deze steen hier ligt en 
naar wie de naam en het jaartal verwijst? Reacties graag 
aan plekbord@hkkonsenoort.nl 

 

 
 

Een verrassend boek 
 
Op vrijdag 14 juni 
komt Peter van de 
Ven uit Vlijmen bij mij 
aan de deur. Hij heeft 
een dik boek bij zich 
van Charles Dickens 
met de titel David 
Copperfield. Een 
vriend van hem uit 
Brussel had dit boek 
gekocht op een 
boekenmarkt aldaar. 
Het bijzondere is, dat 
voor in het boek een vriendelijk woord, een zogenaamde 
opdracht, is geschreven door H. Verboord – van Engelen. 
Dit kan niemand anders dan Harrie Verboord van Rietwerk 
Verboord geweest zijn. 
 

Dan is de logische volgende vraag 
natuurlijk „Wie is deze Gerard‟? 
Daarvoor hebben we het boek 
Tidak Bakara van de 
heemkundekring bekeken. Daarin 
staan immers alle Indiëgangers uit 
ons heemgebied. Van de 2 
Gerards die we vonden blijkt 
Gerard van de Sanden inderdaad 
op de datum van 4-2-1951 te zijn 
teruggekomen. 
Waarschijnlijk is deze Gerard van 
de Sanden bij Harrie Verboord in 

dienst geweest. Hij is helaas jong gestorven, in 1966, op de 
leeftijd van nog maar 39 jaar.  
Wie kan ons meer informatie geven over Gerard van de 
Sanden? Reacties graag aan plekbord@hkkonsenoort.nl 

 
Adrie Verboord 
 

 
Architectuur Bossche School 
 
De laatste tijd is er in de media erg veel belangstelling voor 
de architectuurstijl van de Bossche School. Momenteel is 
er een tentoonstelling over de architecten Dom Hans van 
der Laan en Jan de Jong met het thema „Een huis voor de 
geest‟ in de voormalige priorij – zusterklooster op de 
buitenplaats Doornburgh bij Maarssen.  
 
Een recensie: Een 
huis voor de geest 
is een welkom 
tegengeluid in een tijd 
waarin architectuur 
vooral lijkt te draaien 
om het maken van 
opvallende gebouwen 
en het invullen van 
vierkante meters. De 
denkbeelden van 
deze architecten 
kunnen inspireren om 
opnieuw te zoeken 
naar de menselijke 
maat en de rust 
waarnaar we 
verlangen.  

De tentoonstelling is van vrijdag t/m zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur en loopt t/m 1.9. 
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Rabobank Clubsupport 
 

 Ook dit jaar heeft de Rabobank de Clubkascampagne of 
Clubsupport en kunnen verenigingen hun thema of doel 
opgeven waarop leden van de bank dan kunnen stemmen. 
Vorig jaar was ons thema de traplift in de toren van 
Mariënkroon en dat is een mooi project gebleken. Nu heeft 
onze vereniging als thema de aankoop van een „Audio-
rondleidingsysteem‟ opgegeven, waarbij de leider een 
microfoon en een zender heeft en de deelnemers een 
oortelefoon en een ontvanger hebben. 
Bij onze dorpswandelingen komen we door straten, zoals 
de Akker in Vlijmen, waar het verkeer zo druk en luidruchtig 
is, dat het de uitleg van de gids soms onverstaanbaar 
maakt. Ook zullen 
met zo‟n systeem de 
grotere groepen wat 
beter bij elkaar 
blijven. Het geeft ons 
ook de mogelijkheid 
om met fietstochten te 
beginnen waarbij 
onderweg de leider 
zijn verhaal vertelt. 
 

 
Lezing Zuiderwaterlinie 

 
Op 12 juni waren we met ruim 80 belangstellenden naar 
Heesbeen getogen om daar geïnformeerd te worden over 
het verleden, het heden en de toekomst van de 
Zuiderwaterlinie. Eeuwenlang heeft deze linie dienst 
gedaan als een verdedigingslinie van Holland voor 
aanvallen uit het Zuiden. Van Grave tot Bergen op Zoom, 
een lengte van 160km, kon het gebied onder water gezet 
worden.  
 

 

 
Daarnaast kon het ook aanvullend verdedigd worden vanuit 
de 11 vestingsteden en een groot aantal forten en 
schansen in het traject. 
 
Wethouder Blankers was ook aanwezig om een toelichting 
te geven over de rol van de gemeente Heusden in dit 
project. Immers, de provincie investeert fors in dit project 
maar verbindt daaraan de voorwaarde, dat de betrokken 
gemeenten dit ook doen. De hoofdspreker was Jos 
Cuijpers, een expert, die voor de provincie een erfgoedvisie 
op de Zuiderwaterlinie heeft opgesteld.  
 

 
 
Gelukkig wordt er in de meeste lezingen ook een pauze 
ingelast. Zo ook op deze prachtige, zonnige lenteavond. 
Lekker om even naar buiten te gaan en een kijkje te nemen 
bij de Zuiderwaterlinie in zijn volle omvang, van Bergen op 
Zoom tot Grave. Er was volop animo voor, zoals op de foto 
te zien is. 

 

 
Wandeling Landgoed PAX 

 

Donderdagavond 20 juni organiseerden we voor de eerste 
keer een wandeling naar het landgoed PAX tussen Elshout 
en Oudheusden. De wandeling stond onder leiding van 
Toon Groot en verbaasd was hij toen er bij het vertrek ~55 
deelnemers waren. Toon vertelde over de cultuurhistorie 
en maakte ook dankbaar gebruik van de kennis van Ad 
Hartjes, André van Drunen, Bert van Opzeeland en Peter 
van de Velden en zo kon de groep bij elkaar blijven. We 
zagen het ooievaarsnest op een afgezaagde populier, het 
zwembad van de Verhoeven‟s, de prachtige beuken, het 
restant van de vangpijpen van de eendenkooi, de 
taxushaag en de plas van de eendenkooi. De meeste 
deelnemers waren nog nooit op dit landgoed geweest en 
waren verbaasd over wat ze gezien hebben. Op donderdag 
25 juli doen we de wandeling nog een keer. 
 

 
Grote belangstelling bij de wandeling op het Landgoed PAX  

foto: Harrie van Delft 



 
 

 
AGENDA 

 
Donderdag 27 juni Dorpswandeling Vlijmen 

Vertrek om 19.00 uur bij Hotel Prinsen 
 

Zondag 7 juli Expositie Mandenmakerij & Leerlooierij 

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

 
Dinsdag 9 juli Dorpswandeling Nieuwkuijk 

Door Henk Roestenburg. Vertrek om 19.00 uur  
bij de Emmamolen. 

 
Vrijdag 12 juli Fietstocht Ringdijk en Gemeente 

Heusden 

Zie elders in dit Plekbord 
 

Zondag 21 juli Dorpswandeling Nederhemert-Zuid 
Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur bij de speeltuin. 

 
Donderdag 25 juli Wandeling Landgoed PAX te Elshout 

Door Toon Groot. Vertrek om 19.00 uur bij de 
parkeerplaats van Het Oude Tramstation 

 
Zondag 4 aug. Expositie Mandenmakerij & Leerlooierij 

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

 
Zondag 11 augustus Wandeling Vlijmens Ven 

Door Peter van der Velden. Vertrek om 10.00 uur bij de 
Venkantbrug 

 
Woensdag 14 augustus Rondleiding Bovenlandse 

Sluis te Doeveren 

Door Ad Hartjes. Aanvang om 19.00 uur in het 
pompgemaal Gansoijen. 

 
Woensdag 21 augustus Rondleiding Bovenlandse 

Sluis te Doeveren 

Door Ad Hartjes. Aanvang om 19.00 uur in het 
pompgemaal Gansoijen. 

 
Donderdag 28 augustus Dorpswandeling Nieuwkuijk 

Door Henk Roestenburg. Vertrek om 19.00 uur bij de 
Emmamolen. 

 
Zondag 1 september Expositie Mandenmakerij & 

Leerlooierij 

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

 

 

Fietstocht ‘Ringdijken Gemeente 
Heusden’ 
 
Op vrijdag 12 juli wordt er een fietstocht gereden over de 
ringdijken van de gemeente Heusden. Onderweg zal Bert 
Meijs, mede auteur van het boekje „Fietstocht door de 
historie en de natuur‟, uitgebreid ingaan op bijzondere 
gebeurtenissen of plaatsen. De tocht is ca. 35 km. lang. 
Gestart wordt om 13.00 uur bij de Emmamolen in 
Nieuwkuijk. Omdat de groep niet groter mag worden dan 
20 personen is voorinschrijving via   
bestuur@hkkonsenoort.nl verplicht.  

 

 
 
 Mocht er veel belangstelling zijn dan zal een tweede tocht 
worden ingepland. Onderweg wordt er een korte 
koffiepauze gehouden in Heusden. Het boekje is te koop bij 
Sikkers Boekhandel in Drunen of bij het secretariaat.  
 

 

Cursus „Geschiedenis van Brabant‟ 
 
Vorig jaar hebben we de cursus „Geschiedenis van 
Brabant‟ door Jan van Oudheusden in vijf avonden 
gegeven. Met 30 aanmeldingen was de cursus heel snel 
volgeboekt. Met een mooie bijdrage van Stichting Brabants 
Heem en Erfgoed Brabant konden de cursuskosten, incl. 
cursusboek, beperkt blijven tot €25,-. Met Brabants Heem 
is toen de afspraak gemaakt, dat de cursus onder dezelfde 
voorwaarden in 2019 nogmaals gegeven zal worden maar 
dan voor leden van de regioverenigingen. Maar we hebben 
wel nog 5 plaatsen voor eigen leden gereserveerd. Opgave 
via bestuur@hkkonsenoort.nl. De volgorde van 

aanmelding zullen we aanhouden.  
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Rondleiding Landgoed Pax donderdag 20 juni 
 

 

Foto‟s: 
Harrie van Delft 



Boekpresentatie “Van Karrespoor naar Maasroute” vrijdag 21 juni 
 

 

Foto’s: Ad Hartjes 



Excursie naar Kampen zaterdag 22 juni 
 

 

Foto’s: Andre Janssen 



Excursie naar Kampen zaterdag 22 juni 
 

 

Foto’s Andre Janssen 


