Plekbord
Informatieblad van Heemkundekring Onsenoort

Beste Lezers,

Colofon
Jaargang: 40
Augustus 2019
Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl
Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl
Bank:
NL19RABO0136504418
t.n.v. Heemkundekring
Onsenoort Nieuwkuijk
Opening Heemkamer
Info: gienvanwijk@ziggo.nl
of 06-20266326
Redactie:
Toon Groot
Tel: 0416-375835
Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout
Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl
Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór:
15 september 2019
In dit nummer o.a.:
Monumentmoment
Column Adrie
Agenda
75 jaar bevrijding
Lezingen Hans van den
Eeden
Digitale Plekbord:
www.hkkonsenoort.nl
foto‟s: Zomerschool

Wij zijn weer terug van ons vakantiereces, met frisse moed beginnen we weer aan een
nieuwe periode met volop activiteiten. De komende periode zal zeker in het teken staan
van de bevrijding die ons heem ten deel viel in november 1944, dan al weer 75 jaar
geleden. Er staat van alles op het programma, zoals een boekpresentatie en lezingen.
Later komt daar ook nog eens een Bevrijdingsroute bij.
Wat we ook zeker niet moeten vergeten is de middag speciaal voor de jeugd. Op zondag 6
oktober wordt weer de Heemkunde Ontdek het Samen Dag doedag gehouden. Dus noteer
deze datum alvast in uw agenda en kom met uw (klein)kinderen naar Mariënkroon.
Verder vindt u in dit nummer weer volop informatie over ons heem. Dus we kunnen er weer
tegenaan met allerlei activiteiten
Veel leesplezier

Boekpresentatie ‘Onderduiken in Elshout’
Door onze vereniging wordt deze maand het boek „Market Garden in De Langstraat –
Glidermannen in Drunen en Elshout‟ uitgegeven, geschreven door Pim van Gelder. In de
afgelopen acht jaren deed hij
onderzoek naar hetgeen een groep
van 48 geallieerde Engelse en
Amerikaanse militairen is overkomen
na noodlandingen van hun vliegtuigen
in onze regio tijdens Market Garden
op 17 en 18 september 1944.
Op 21 en 22 september a.s. kan het
boek afgehaald of gekocht worden bij
„In den Gekroonden Hoed‟ in Elshout,
waar dan ook een kleine expositie
bezocht kan worden.
Dan wordt ook de film over dit
onderwerp getoond, waaraan Onnie
en Antoinette Veltman, Toon Groot en Pim van Gelder een mooie bijdrage leverden.
Zie verder de flyer, die bij dit Plekbord is bijgesloten. Het boek kost €16,- en nadien is de
winkelprijs €20,-.

Column
Vakantie
„De scholen zijn weer begonnen‟
kunnen we op vele plaatsen
lezen op de opgehangen
spandoeken. Dat de scholen
weer begonnen zijn, houdt
automatisch in, dat de zomervakantie daarmee ook weer
ten einde is gekomen, ook al kan voor veel leden van onze
vereniging nog een mooie najaarsvakantie in het verschiet
liggen.
In de heemkunde kijken we vaak terug op vroegere tijden
om vervolgens te verzuchten „wat is er in een mensenleven
toch veel veranderd, zeg‟. Zo is het ook met de
vakantiebestemmingen, de vakantiereizen en de duur van
de vakanties. De hele wereld is immers binnen bereik van
velen gekomen, zowel jong als oud. Waar vroeger een
busreis naar pakweg Rotterdam een imposante ervaring
was, daar vliegen we nu met hetzelfde gemak naar de
andere kant van de aardbol. Het geeft ons de mogelijkheid
om kennis te nemen van andere culturen, van andere
gewoontes van volken en de vaak specifieke uitdagingen,
waarvoor hun landen staan. Het geeft ons een
referentiekader, waartegen wij ons dagelijkse leven in ons
eigen land en heemgebied kunnen spiegelen.
In mijn jonge jaren, de jaren vijftig en begin zestig zeg
maar, was „op vakantie gaan‟ ook niet helemaal
ongebruikelijk. Niet met een prijsvechter als Ryanair,
Transavia of Easyjet naar een subtropisch resort met
onbeperkt eten en vooral drinken, maar op de fiets (in het
beste geval achter op de brommer) ging je een weekje
logeren bij een oom en tante, dichtbij of wat verder weg.
Voor mij was het laatste het geval, want ik had twee tantes,
die in Langbroek terecht waren gekomen. Langbroek ligt in
Utrecht in de buurt van Doorn. Om daar te komen moest je
achtereenvolgens de Maas, de Waal én de Lek oversteken,
dus dan was je echt wel een eind van huis. De logeerpartij,
die ik me daarvan nog het best kan herinneren is die, welke
ik samen met mijn vriend, toen en nu nog altijd, heb
ondernomen. We zullen een jaar of 13 geweest zijn, toen
we samen op de fiets naar het logeeradres in Langbroek
getrapt hebben. Niemand, die ons wegbracht, niemand die
ons ophaalde, welnee, gewoon samen op pad. Van die
vakantie dateert ook de enige vakantiefoto, die ik me van
mijn eerste 15 levensjaren kan herinneren. Samen op de
brug voor het kasteel van de Duitse Keizer in Doorn.
Nou waren die vakanties in Langbroek wel altijd heel leuk.
De ene oom had namelijk een varkenshandel en de ander
een transportbedrijf. En wij mochten mee in hun
vrachtwagens. Illustere plaatsnamen als Eck en Wiel of Tull
en ‟t Waal heb ik in die vakanties aan mijn topografische
kennis toegevoegd.
Later heb ik voor mijn werk de hele wereld rondgereisd.
Heel veel gezien en gewerkt met leuke collega‟s. Maar
altijd weer was de laatste dag de beste dag. Lekker weer
naar huis om dan, wandelend door mijn tuin altijd even stil
te staan en te denken, hoe het toch allemaal kon, ‟s
morgens wakker worden in Shanghai of zo en ‟s middags
weer gewoon thuis zijn.
Adrie

Inleveren kopij vóór 15 september a.s.

Monumentmomentje
Moet je bij gelegenheid eens in het gemeentehuis te
Vlijmen terecht voor bijvoorbeeld het verlengen van je
rijbewijs en je parkeert de auto voor het gebouw, dan zie je
daar voor de Sint Jan Geboortekerk een kunststenen
beeld staan van een Christusfiguur, in een gedrapeerd
gewaad, met gespreide armen. Op zijn borst is het
vlammende Heilig Hart zichtbaar. Het beeld is geplaatst op
een sokkel, waarop aan de voorkant staat: “UW RIJK
KOME”.
Dit beeld is in mei 1922 door de parochianen aangeboden
aan pastoor A. v.d. Pas, ter gelegenheid van diens gouden
priesterjubileum en is gemaakt in het atelier van Michiel
van Bokhoven en Henri Jonkers in 's-Hertogenbosch.
Beeldhouwer Michiel van Bokhoven (1852-1929) begint
rond 1885 een eigen atelier in 's-Hertogenbosch. In 1904
komt Henri Jonkers (1877-1963) bij hem aan het St.
Janskerkhof werken. Jonkers verlaat het atelier in 1917,
om als zelfstandig beeldhouwer te gaan werken, maar
wordt een jaar later door Van Bokhoven teruggevraagd. Zij
gaan samen verder als
compagnons in het atelier
"Van Bokhoven en
Jonkers". Het atelier maakt
tot 1934 vooral religieuze
werken voor in en rond
kerkgebouwen, waaronder
altaren, kruiswegstaties en
Heilig Hartbeelden. In 1996
is het beeld gerestaureerd
op initiatief van Pastoor
Piet Goedhart.
Van de devotie tot het
Heilig Hart is al sprake in
e
de 13 eeuw. Meestal
wordt het hart vlammend
afgebeeld. De handen
kunnen zegenend zijn,
opgeheven of wijzend naar
het hart. Het hart staat voor
de persoon van Christus'
leven en lijden, terwijl de
vlam de liefde en
barmhartigheid representeert. Een belangrijke persoon
met betrekking tot de H. Hartverering is de heilige
Margaretha-Maria Alacoque die op 16 juni 1675 een
visioen ontving, waarin haar verklaard werd, dat voortaan
op vrijdag na het octaaf van Sacramentsdag een feestdag
ter ere van het Heilig Hart van Jezus zou dienen te worden
ingesteld. Echter, pas in 1765 werd de eerste liturgische
viering ter ere van het H. Hart toegestaan. In 1856 werd de
viering officieel door Pius IX goedgekeurd. Margaretha-

Maria Alacoque is door Paus Benedictus XV op 13 mei
1920 heilig verklaard.
e
e
Rond de wisseling van de 19 naar de 20 eeuw werd de
Heilig Hartverering nieuw leven ingeblazen. In deze
periode werden onder andere diverse katholieke kerken
gebouwd, gewijd aan het Heilig Hart, zoals de Sacré-Cœur
in Parijs. Er zijn vooral in de provincies Brabant en Limburg
veel Heilig Hartbeelden geplaatst. Meerdere Heilig
Hartbeelden in Nederland, waaronder ook dat in Vlijmen,
zijn erkend als rijks- of gemeentelijk monument. Behalve
het hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus (derde
vrijdag na Pinksteren) wordt ook doorgaans elke eerste
vrijdag van de maand aan het Heilig Hart van Jezus
toegewijd.
Dit wetende kunt u nu met een gerust (gewoon) hart uw
zaken in het gemeentehuis afhandelen.
Nico Dircksens

Middagexcursie naar Voorburg in Vught
De middagexcursie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12
oktober en gaat naar „Zorgpark Voorburg van de Reinier
van Arkel Groep‟ in Vught. Vanaf 13.30u worden we daar
welkom geheten met koffie/thee en een eigengebakken
„Arkeltje‟. Om 14.00u houdt één van de gidsen een verhaal
over het ontstaan en de veranderingen van het park en
over veranderingen in de behandeling van hun cliënten.
Aansluitend maken we met gidsen een wandeling over het
park en wordt de nodige uitleg gegeven. Momenteel wordt
er ook gewerkt aan een informatieboekje, zoals dit de
afgelopen jaren ook voor Nederhemert en Engelen is
gebeurd. De kosten zijn €5,- p.p. en opgave kan nu reeds
via bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995. In het
volgende Plekbord staat de informatie over het adres van
het vertrekpunt op het park.

Wandelboekje Heusden
Voor de boekwinkel „Zin in Boeken‟ in Heusden hebben wij
een foto- en wandelboekje gemaakt met de thema‟s
„Heusden - Stadswandeling‟ en „Heusden - Wandeling over
de wallen‟. Het boekje heeft 90 kleurenpagina‟s, kost
€11,75 en is alleen bij deze boekwinkel verkrijgbaar. Het
adres is Botermarkt 12.

Bid- of gedachtenisprentjes

Luchtopname van zorgpark Voorburg te Vught

Energiebronnen in ons heemgebied
Ons lid Wim Beekmans zou een werkgroep willen starten
en daarmee onderzoek willen gaan doen naar
“energiebronnen" die er in vroegere tijden t/m heden zoal
zijn gebruikt in ons heem.
Daarbij valt te denken aan:
 Energiebronnen voor huishoudelijk gebruik
 Energiebronnen in de fabrieken
 Energiebronnen in openbare gebouwen
Wie belangstelling heeft om hieraan mee te doen kan zich
aanmelden bij het secretariaat.

Op onze website www.hkkonsenoort.nl hebben wij een
rubriek Collecties/Bidprentjes. Al meer dan 15 jaar heeft
mevr. Nel van Bladel-Smetsers deze collectie voor ons en
voor het streekarchief SALHA bijgehouden. Wanneer wij
een verzameling bidprentjes krijgen aangeboden, worden
deze eerst uitgesorteerd. We bewaren de prentjes van
overledenen, die in ons heemgebied geboren en/of
overleden zijn. De andere prentjes gaan naar verzamelaar
Jan de Haan. Nel neemt de informatie van de prentjes over
in een computerbestand en dat wordt door Huub van
Helvoort alfabetisch op de website geplaatst. Onlangs heeft
Nel de collectie weer bijgewerkt, waarmee de omvang nu
7200 stuks bedraagt!
Helaas stopt Nel nu en inmiddels hebben we haar bedankt
voor deze geweldige bijdrage.
Wel zoeken we nu natuurlijk een vervanger(ster). Wie dit
zou willen doen kan zich bij het secretariaat aanmelden.

BHIC, het Provinciaal Archief
Onlangs heeft dit archief een website
geïntroduceerd:www.brabantsdorpsleven.nl
Hierop is een uitgebreide verzameling prentbriefkaarten te
zien van de reeksen Brabants Dorpsleven.

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar
presenteert de
Rabobank de
Clubkascampagne of
Clubsupport, zoals
dit initiatief nu heet.
Verenigingen kunnen
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, dat we willen gebruiken bij dorpswandelingen.
De leider van de groep heeft een microfoon en een zender
en de deelnemers hebben een oortelefoon en een
ontvanger.
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 daarnaast ook de
mogelijkheid om met fietstochten te beginnen, waarbij al
fietsend de leider zijn verhaal vertelt.
Met de wandeling „Baardwijkse Overlaat‟ op zondag 8
september zullen we een proef doen met zo‟n systeem.

Op naar de 800 leden
Als je actief bent val je op en als je opvalt trek je nieuwe
leden aan. Voor onze vereniging gaat dit al jaren op,
waardoor wij ieder jaar weten te groeien. Het ene jaar met
tientallen nieuwe leden, het andere jaar slechts met
enkelen, maar ook een kleine groei is groei. Door die
jaarlijkse groei zitten we nu, eind augustus, op 792 leden.
En ja, dan zijn het er nog maar een paar tot de 800. Als je
ergens zo dicht bij bent, dan wil je er meestal ook echt naar
toe. In dat opzicht zijn wij als vereniging niet anders.
Help je mee om binnenkort deze mijlpaal te realiseren?
Liep je toch al met het idee om iemand een cadeaulidmaatschap te geven? Ken je iemand, die al eens
belangstelling heeft getoond? Trek die over de streep. Het
ste
kan de moeite lonen, want we zullen het 800 lid natuurlijk
in het zonnetje zetten en daarbij „de aangever‟ niet
vergeten.
De trotse voorzitter, Adrie Verboord

Boekuitgifte „Kasteel Meerwijk‟
In het boek “Meerwijk, buitenleven aan de Dieskant”
volgen we de geschiedenis van dit kasteeltje. Die vangt
aan kort na het midden van de achttiende eeuw, toen de
zeer vermogende en in Utrecht woonachtige Jan Willem
Hannes aan de Dieskant tegenover Engelen een
buitenplaats liet bouwen. Architect daarvan was de
Bossche stadsbouwmeester Arnoldus van Veggel. In
1901 is het gebouw helaas grotendeels gesloopt,
waardoor veel van de monumentale waarde verloren is
gegaan. Daarna breekt een periode aan, waarin
wisselende utilitaire functies in Meerwijk werden
ondergebracht, waaronder een scheepswerf, een
werkplaats voor orgelbouw en een chemische fabriek. In
1921 werd het toenmalige gebouw

weer omgevormd tot woonhuis. Maar het meest bekend
is Meerwijk misschien wel als sexclub. Voor het eerst
komt die bordeelperiode van het huis uitgebreid aan de
orde. Naast Boccaccio in Laren en Yab Yum in
Amsterdam was Meerwijk in de jaren zeventig en tachtig
van de twintigste eeuw de meest exclusieve sexclub van
ons land. Wereldsterren als Fats Domino, Bill Haley en
Roy Orbison verzorgden er optredens. Dit mooie
naslagwerk kunt u bestellen op de website
www.angrisa.nl

Lezing over ‘Mobiliteit in de toekomst’
Dit jaar is het
precies 50 jaar
geleden dat deze
belangrijke OostWest route door de
Langstraat in
gebruik kon worden
genomen. Een
reden voor Gien
van Wijk om over
de geschiedenis
van deze weg een
boek te schrijven.
Tijdens de
boekprestatie heeft
Ruud Hornman,
docent „dynamisch
verkeersmanageme
nt‟ aan de
Internationale
Hogeschool in
Breda, een interessante lezing gehouden met als
onderwerp "Mobiliteit in de toekomst". Op dinsdag 10
september zal hij deze lezing nogmaals houden in
Partycentrum De Remise. De lezing begint om 19.30 uur
en kost €4,- incl. koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelding is
gewenst via bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995.
In de regiobladen zal de komende weken meer informatie
staan over de inhoud van de lezing.

bijgespijkerd.
Ter afsluiting eindigde Marie met haar hitsingle 'Op oons
plee', ondersteund door dirigent Johan die met ‒ hoe kan
het ook anders ‒ een pleeborstel de maat sloeg. Er werd
uit volle borst meegezongen en de pakkende teksten
galmden over het parkeerterrein. Hiermee kwam er een
passend einde aan deze zonnige, gezellige en zeer
leerzame dag.
Martijn van de Wiel

Programma ’75 Jaar Bevrijding’
4de 'Zomerschool voor Senioren'
bij HKK Onsenoort
Op vrijdag 19 juli jl. verzorgde de Educatie Commissie voor
de
de 4 keer een educatieve kennismaking met onze
vereniging voor de 'Zomerschool voor Senioren'. We
hadden wederom een leuk programma op Mariënkroon
voor de deelnemers in petto. 's Middags werden onze 28
gasten in de gezellige refter van de voormalige abdij
ontvangen met een kopje koffie en een plak boerencake.
Tijdens de introductie vertelden Ineke en Frans van
Focolare het e.e.a. over de Focolarebeweging en hun rol
als beheerder van het voormalig abdijcomplex. Na deze
introductie kon de rondleiding van start gaan en daalden wij
af in de kelders van de abdij waar tijdens de
evacuatiedagen in 1944, meer dan 1.600 mensen een
schuilplaats vonden voor het oorlogsgeweld. Een aantal
van onze gasten merkten op, dat zij deze verhalen heel
goed kenden, aangezien hun familie en kennissen tot de
evacués behoorden, die hier in deze angstaanjagende
periode verbleven.

Volop aandacht bij de senioren van de zomerschool foto:
Martijn van de Wiel

Eenmaal weer bovengronds werd de groep in tweeën
gesplitst en zouden zij om beurten het terrein en de toren
bezichtigen. Op het terrein kwam onder andere de
boogbrug, begraafplaats en zwemvijver aan bod en in de
toren werd dankbaar gebruik gemaakt van de traplift ,zodat
men kennis kon maken met de expositie 'Mandenmakerij
en Leerlooierij'.
De twee uur vlogen voorbij en rond 16:00 uur verzamelden
we bij de Heemunit op de parkeerplaats, waar een
openluchtconcert van Marie van de Middelhaai op ons
wachtte. Met een drankje konden onze gasten genieten
van Marie's repertoire en haar makkelijk mee te zingen
liedjes, waarbij tegelijkertijd het dialect nog even werd

In de afgelopen maanden is er door een aantal
verenigingen in samenwerking met Gemeente Heusden
hard gewerkt aan een programma ‟75 JAAR VRIJHEID
HEUSDEN‟.
Onze vereniging zal daaraan ook een mooie bijdrage
leveren met de Bevrijdingsroute, boekuitgiften, exposities
en lezingen. Een gedeelte van het programma concentreert
zich in het weekend van 1 t/m 4 november. In het volgende
Plekbord komt daarover veel informatie.

Lezing: “Bommen en granaten
in Vlijmen en Nieuwkuijk”
Door Hans van den Eeden
Maandag 7 oktober 19.30-21.00 uur.
Plaat en organisatie: De bibliotheek,
Burgemeester Zwaansweg 2, Vlijmen
Door de opmars van de geallieerden in oktober 1944
vluchtten ongeveer 1.700 inwoners van Nieuwkuijk en
omgeving naar abdij Mariënkroon. Dat is in 2019 precies
75 jaar geleden. De eerste granaten vallen op 24 oktober in
Vlijmen en op 27 oktober in Nieuwkuijk. Schuilkelders
worden provisorisch in
gereedheid gebracht.
In het dorp ontstaat
opwinding en gevoel
voor realiteit als een
granaat op een
schuilkelder van de
familie Van Son inslaat.
Hierbij vallen vier doden.
Aanleiding voor
inwoners van Nieuwkuijk
om hun heil in de abdij
te zoeken. Het is
bekend: de abdij is een
besloten gemeenschap,
maar het beschikt over
enorme kelders met
dikke muren.
Canadese soldaat tekent de verwoeste
kerk van Nieuwkuijk

Massaal trekken de inwoners van Nieuwkuijk naar de abdij
waar ze van harte welkom zijn. Het geïmproviseerde
verblijf is sober. Er worden baby‟s geboren en mensen
overlijden. In gaarkeukens wordt op het binnenterrein eten
klaargemaakt. De sanitaire voorzieningen zijn minimaal.
Uiteindelijk wordt het gehele klooster gebruikt. Nieuwkuijk
wordt door de succesvolle opmars van de geallieerden
zwaar getroffen.

Hans van den Eeden heeft verschillende cultuurhistorische
publicaties op zijn naam staan. In 2018 verscheen van zijn
hand het boek “Thuis in de abdij”. Daar wordt aandacht
besteed aan de situatie in Heusden en omgeving tijdens en
in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.

Activiteiten
In de afgelopen zomermaanden hebben wij vrijwel
wekelijks een activiteit gehad. Het waren Zomerschool,
wandelingen, fietstochten, rondleidingen en exposities. Wij
hadden bij alle activiteiten een grote belangstelling, alleen
met de PAX-wandeling op 25 juli hadden we „maar‟ acht
aanwezigen. Maar toen was het ook bijna 40 graden heet.

V1‟s in Vlijmen
Tijdens de lezing wordt uitvoerig stilgestaan bij de
aanleiding en het verblijf in de abdij. Journalist en
Heusdenaar Hans van den Eeden plaatst het Beleg van
Nieuwkuijk in een bredere context. Ook wordt aandacht
besteed aan de periode tot aan 5 mei 1945. Tot deze
periode waren Nieuwkuijk en Vlijmen door de V1‟s
uitermate kwetsbaar.

Lezing Stadhuisramp Heusden:
geteisterd en bevrijd.
Door Hans van Eeden
Maandag 30 september 19.30-21.00 uur.
Plaats en organisatie: De bibliotheek,
Kasteellaan 36 Oudheusden.
Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de nadagen van de
Tweede Wereldoorlog in Heusden-vesting en omgeving.
Het drama van de stadhuisramp van 4 op 5 november
1944 staat hierbij centraal. Dat is in 2019 precies 75 jaar
geleden.
Tijdens de opmars van de geallieerden eind oktober 1944
schuilen ongeveer tweehonderd mensen in de kelders van
het historische stadhuis. De inwoners voelen zich er veilig.
Maar de praktijk is anders. Door het opblazen van het
stadhuis komen 134 inwoners om het leven. Dat is tien
procent van de bevolking.
De toren van de Grote of Catharijnekerk, de RoomsKatholieke kerk, de Lutherse kerk en de molen worden ook
opgeblazen. Deze worden door de Duitsers vernietigd
zodat, na het oversteken van de Bergsche Maas, deze niet
als uitkijkpost kunnen worden gebruikt. Als de Schotse
bevrijders op 5 november 1944 in Heusden arriveren
treffen zij een stadje in diepe rouw aan.
Nachtmerrie
Wat een bevrijding had moeten worden wordt een
nachtmerrie. Heusden is geteisterd en bevrijd. Het gebied
langs de Bergsche Maas wordt tot 5 mei 1945 frontgebied.
Een gevolg hiervan is dat de bevolking van Heusden en
omgeving verplicht wordt geëvacueerd. Jaarlijks wordt op 4
november de stadhuisramp in de vesting, in aanwezigheid
van veel schoolkinderen, herdacht.
Heusdenaar Hans van den Eeden en lid van HKK
Onsenoort plaatst tijdens zijn lezing de stadhuisramp in
een bredere context. Hij zal ook ingaan op de situatie in
Doeveren, Herpt, Hedikhuizen, Drunen, Vlijmen en
Nieuwkuijk. Ook wordt aandacht besteed aan de
wederopbouw na de bevrijding. De lezing wordt
ondersteund met een PowerPointpresentatie en
anekdotes.

AGENDA SEPTEMBER
Zondag 1 september Mandenmakerij & Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon. Geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Zondag 8 september Wandeling Baardwijkse Overlaat
Door Gien van Wijk. Vertrek om 19.00 uur aan de Steegerf
in Drunen.
Dinsdag 10 september Lezing Ruud Hornman
Zie elders in dit Plekbord
Zaterdag 14 september Dorpswandeling NederhemertZuid
Door Bart Beaard en Ad Hartjes. Vertrek om 14.00 uur bij
de speeltuin.
Zondag 22 september Dorpswandeling Drunen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00
uur op het Raadhuisplein.
Zondag 29 september Dorpswandeling Vlijmen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00
uur bij Hotel Prinsen
Zondag 6 oktober HOS-dag
Hierover meer info in het volgende Plekbord.
Zaterdag 12 oktober, Middagexcursie naar Voorburg
Zie elders in dit Plekbord.
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