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Beste Lezers,

Colofon

Begin november zijn er heel veel activiteiten in het teken van de bevrijding van ons
heemgebied. Er verschijnen hierover een aantal boeken die zeker de moeite waard zijn,
zie de twee laatste pagina‟s. Ook de bevrijdingsroute op 3 november is een aanrader. Er
zullen vele vrijwilligers klaar staan in alle kernen van onze gemeente om u over deze
zware periode in 1944 te informeren.
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Eerder dit jaar, op 12 maart heeft Gunther
Demnig op uitnodiging van Heemkundekring
Onsenoort, tijdens een waardige plechtigheid
struikelstenen gelegd op de Wolput in Vlijmen
en bij BS ‟t Kompas in Nieuwkuijk. De bedoeling
achter de struikelstenen, Stolpersteine in het
Duits, is om in het voorbijgaan even te denken
aan deze slachtoffers van de naziterreur in de
jaren 1940–1945.
Bij deze plechtigheid heeft de Educatie
Commissie de leerlingen van groep 8 van de
basisscholen de Vijfhoeven in Vlijmen en ‟t Kompas in Nieuwkuijk nadrukkelijk betrokken.
We willen immers, dat deze verhalen verteld blijven worden, dat zoiets nooit meer mag
gebeuren en „opdat wij nooit zullen vergeten‟.
De genoemde basisscholen hebben zich ook verbonden aan een voortdurende aandacht
voor deze struikelstenen. Voordat de leerlingen van groep 8 de basisschool achter zich
laten, hebben zij de zorg voor de struikelstenen en de geschiedenis erachter,
overgedragen aan de leerlingen van groep 7. Zo wordt het verhaal dus ieder jaar
doorgegeven en worden de struikelstenen steeds weer geadopteerd door groep 7.
Deze overdracht vindt nu voor de eerste keer plaats en wel op donderdagmorgen 7
november, van 09.00u tot 10.00u bij ‟t Kompas in Nieuwkuijk en, onder voorbehoud, van
10.30u tot 11.30u bij de Vijfhoeven in Vlijmen. Iedere belangstellende is van harte
uitgenodigd deze ceremonie bij te wonen.

Column
Straatnamen
We gaan het deze keer
maar eens hebben over
straatnamen. Binnen de
gemeente Heusden houdt
de Straatnamencommissie
zich bezig met een
verantwoorde toewijzing van
straatnamen. In die commissie heeft ook onze
heemkundekring een stem en naar mijn mening wordt
door de commissie doorgaans prima werk verricht. Er
zullen zeker ook wel eens mensen teleurgesteld zijn, maar
misschien hebben we allemaal samen wel meer wensen,
dan er straatnamen te vergeven zijn.
Het wordt geen zware kost deze keer. De inspiratie ervoor
komt gewoon weer uit de krant. Onlangs werden immers
de namen bekend gemaakt van de straten, het zullen daar
trouwens wel lanen worden, in landgoed De Steenenborgh,
voorheen de Poort van Heusden en daarvoor het Land van
Ooit. Adellijke namen moesten het worden en suggesties
daartoe konden worden ingestuurd. Een en ander heeft
geresulteerd in een zestal keurige adellijke titels en
verwijzingen. Mijn persoonlijk lijstje zou wel wat frivoler, of
misschien wel een beetje ondeugender geweest zijn. Bij
mijn suggesties zou de Adelborst niet ontbroken hebben en
ook met Edele Delen roep je toch een bepaalde associatie
op, hoewel niet persé een adellijke. De Douairière zou er
op hebben gestaan, evenals trouwens Heer of Heren als
verwijzing naar de vroegere Heren van Cuijk. Kijk je met
een schuin oog ook naar de levenswandel van onze
vroegere edelen, dan misstaan ook Bastaard, Landjepik en
Kruisridder niet op mijn lijstje. Maar goed, de straatnamen
zijn bekend gemaakt en ik kan me er prima in vinden.
Waar wij natuurlijk extra aandacht voor hebben, zijn de
straatnamen , waarin lokale geschiedenis, oftewel
heemkunde zit opgesloten. Wat dat betreft heb ik zelf ook
niets te klagen, geboren op de Wolput in Vlijmen. Een
duidelijke naam, verbonden aan een waterput van eeuwen
geleden, waarin de wol gewassen kon worden. Dat het
westelijke deel, zo‟n beetje vanaf waar ik geboren ben, in
de volksmond ook ‟t Lomp Eind is gaan heten, dat kan ik
natuurlijk geen enkele straatnamencommissie kwalijk
nemen. Die weten wel beter!
Op het eerste gezicht zou je dan kunnen denken, dat ik er
vanaf mijn vestiging in Nieuwkuijk beduidend op achteruit
ben gegaan. Ik woon nu immers aan de „doodgewone‟
Nieuwkuijksestraat. Toch kun je er ook een belangrijk stuk
lokale geschiedenis in herkennen. Van oost naar west
hebben we immers achtereenvolgens de
Onsenoortsestraat, die halverwege overgaat in de
Nieuwkuijksestraat. Precies de verwijzing naar de twee
zelfstandige kernen van eeuwen geleden, Onsenoort en
Nieuwkuijk. Kernen, die zelfs bij verschillende gewesten
hoorden, Nieuwkuijk was Brabants en Onsenoort was
Hollands.
Jammer, dat mijn column nooit meer dan 500 woorden
bevat, waardoor er heel veel niet in past. Zoals de
verwijzing naar de verenigingen van Haarsteeg in het
Victoriapark aldaar. Verenigingen, die bijgedragen hebben,
en dat gelukkig nog steeds doen, aan de leefbaarheid en
de gemeenschapszin in het dorp. Ergens zal dan in de
toekomst misschien ook een Heemkundekring
Onsenoortpark verrijzen. Maar als onze mooie vereniging
daarvoor eerst ter ziele moet gaan, dan mag de
straatnamencommissie deze naam nog tientallen jaren in
de onderste la laten liggen.
Adrie

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar heeft de Rabobank de ClubSupport actie
georganiseerd. Onze vereniging heeft daarbij als thema de
aankoop van een „Audio-rondleidingsysteem‟ opgegeven,
dat we kunnen gebruiken bij dorpswandelingen,
fietstochten en lezingen. De leider van de groep heeft een
microfoon en een zender en de deelnemers hebben een
oortelefoon en een ontvanger. Donderdagavond 16 oktober
is de uitslag bekend geworden en voor ons heeft dat het
mooie bedrag van € 1.144,95 opgeleverd. Vorig jaar was
het bedrag €790,- dat we toen gebruikt hebben voor de
aankoop van de traplift naar de heemkamer. Hartelijk dank
aan alle stemmers.

HOS-dag
De HOS-dag op zondag 6 oktober hebben we helaas af
moeten zeggen vanwege de slechte weersverwachtingen.
Het is een goede beslissing gebleken, want die zondag
heeft het ook de gehele middag geregend. Wel jammer
voor onze Educatie Commissie, want jaarlijks steken zij
veel tijd in de voorbereidingen van deze dag.

Vlijmens orgel is jarig – muziek en
verhalen.
Het is op 7 november precies 50 jaar geleden dat het orgel
van de Protestantse Kerk Vlijmen in gebruik genomen is.
Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar juist
graag met zoveel mogelijk mensen samen vieren. Daarom
een activiteit voor het hele dorp.
Op zaterdagmiddag 16 november bent u van harte welkom
voor een luchtig, boeiend en afwisselend programma met
orgelmuziek en interessante verhalen over de geschiedenis
van gebouw, begraafplaatsen, gemeente en orgel.
Deze middag wordt georganiseerd door de Protestantse
Kerk, daarbij geholpen door de spontane bijdrage van
Heemkundekring Onsenoort. De befaamde organist
Jacques van den Dool uit ‟s Hertogenbosch zal voor deze
gelegenheid het jubilerende orgel bespelen. In het verleden
heeft hij wel eens een concert op dit orgel gegeven en hij is
als geen ander in staat te laten horen wat dit bijzondere
orgel allemaal in huis heeft.

Van harte welkom vanaf 14.00 uur, dan is er inloop en
gelegenheid de kerk te bekijken. Het programma begint om
14.30 uur en na afloop is er gelegenheid om gezellig nog
wat na te praten onder het genot van een drankje.

Wandeling Zorgpark Voorburg te Vught
Op zaterdag 12 oktober maakten we met ~60 deelnemers
een mooie en interessante wandeling op dit park. De
middag werd begonnen met koffie/thee en een Arkeltje,
waarna Rut Stokman een korte presentatie hield. Hij
vertelde over het ontstaan van de Reinier van Arkelgroep in
1442, de geschiedenis van het complex Voorburg Vught en
over de veranderingen in de zorg van psychiatrische
cliënten. Hierna werden we in drie groepen verdeeld en
namen de deskundige gidsen de leiding. Na afloop kregen
de deelnemers nog een exemplaar van het wandelboekje
dat was samengesteld door Harrie van Engelen, Ad Hartjes
en Bart Beaard.

Onze deelnemers luisteren aandachtig naar het verhaal van
Rut Stokman. Foto Ad Hartjes.

Op elke laatste zaterdag van de maand, aanvang 13.30u,
Is er weer een wandeling en is er tevens een repaircafe, is
e
de 2 hands kledingwinkel Hebbes open en is de winkel in
de brandweerkazerne geopend. In deze winkel kun je leuke
hebbedingetjes kopen, zoals houten voorwerpen,
speelgoed en keramiek, vervaardigd door de bewoners van
het Zorgpark. De kosten aan deze wandeling verbonden
zijn slechts €2,50, welk bedrag geheel ten goede komt aan
de kinderen van het ook op het park gevestigde Herlaarhof.
De afgelopen jaren hebben we die kinderen reeds kunnen
verblijden met een grote skelter en een complete
basketbalpaal. Welkom op het Zorgpark. Ook op andere
dagen is het mogelijk om als groep een afspraak te maken
voor een wandeling.

Deelnemen aan de Route van de Kunst
in 2020
Ook in 2020 vindt op eerste en tweede Pinksterdag, 31 mei
en 1 juni, de Route van de Kunst plaats. Al voor de
dertiende keer! Bovendien zal rondom het
Pinksterweekend in De Voorste Venne in Drunen een
expositie worden ingericht van werk van alle deelnemende
kunstenaars. Liefhebbers uit de eigen regio, maar ook ver
daarbuiten, stappen op de fiets of in de auto om jouw werk
te komen bezichtigen, te bewonderen of aan te schaffen.
Ben je (semi)professioneel kunstenaar in een van de
Heusdense kernen Drunen, Vlijmen, Nieuwkuijk, Elshout,
Haarsteeg of Giersbergen? Zou je het leuk vinden je werk
tentoon te stellen in je eigen atelier of, als dat niet mogelijk
is, op een leuke gastlocatie? Je bent van harte welkom om
je aan te melden voor 1 december 2019. Op
www.routevandekunst.nl vind je meer informatie en een
aanmeldformulier.

Monumentmomentje
Als vroeger mijn vader met mij als kind achterop van
Heeswijk richting Schijndel fietste, dan zagen we in de
verte de schoorsteen van de kousenfabriek Jansen De Wit
in Schijndel, in de volksmond „de sok‟ genaamd. Het was
een stukje vertrouwde herkenbaarheid, net als de
kerktoren.
Nadat de stoommachine in 1775 in Nederland zijn intrede
doet zijn er zo‟n 11.000 schoorstenen bij fabrieken,
centrales, gemalen en bedrijven gebouwd en worden ook
deze herkenningspunten in het landschap. Elke gemeente
heeft er wel
een, zo ook in
ons
heemgebied.
Door de
technische
vooruitgang
verdwijnen de
stoommachine
s en als gevolg
daarvan
helaas ook de
een na de andere schoorsteen. Fiets je van Heesbeen naar
Heusden dan zie je bij het voormalige Jonker Fris complex
er nog een staan. Ook deze zal binnenkort waarschijnlijk
verdwijnen.
Auteur Arjan Barnard heeft een standaardwerk geschreven
over de schoorsteen. Hij besteedt hierin onder meer
aandacht aan de opbouw van schoorstenen in Nederland.
Aanvankelijk uitgevoerd in baksteen, later ook van beton.
Er wordt zelfs plaatstaal gebruikt. De schoorsteen van
Jonker Fris is van baksteen. Voor de bouw van een ronde
schoorsteen wordt een speciale baksteen gebruikt in de
vorm van een taartpunt, de zgn. radiaalsteen. In de periode
1850-1890 zijn het vooral Belgen en Duitsers die in ons
land de grote ronde schoorstenen bouwen. Na 1880
verschijnen twee Nederlandse bedrijven op deze markt:
Canoy- Herfkens‟ Steenfabrieken Venlo en De Ridder & Co
in Den Haag. De schoorsteen dateert uit het begin van de
e
20 eeuw en is dus mogelijk gebouwd door één van deze
laatste bedrijven.
Na de oorlog worden er korte tijd meer schoorstenen
gebouwd ter vervanging van de in de oorlog verwoeste
exemplaren. In de jaren „60 worden de schoorstenen meer
en meer gezien als milieuvervuilers en verdwijnen ze
geleidelijk. Daarmee verdwijnt er iets wat lange tijd is
gezien als een symbool van de welvaart en vooruitgang in
onze industriële samenleving. Er zijn nog tussen de 600 en
700 schoorstenen in radiaalsteen in Nederland en het
worden er steeds minder. Misschien een reden om te
bekijken of we de schoorsteen van Jonker Fris kunnen
behouden? Toch een stukje industrieel erfgoed.
Nico Dircksen

Architectuur Bossche School
In 2012 heeft onze vereniging een themanummer
uitgegeven met de titel „De Bossche School in Heusden‟
met een inventarisatie van alle projecten die in de
gemeente Heusden in deze architectuurstijl gebouwd zijn.
De samenstelling van het themanummer is destijds door
Bart Beaard gedaan. In de winter 2015/2016 heeft het
Gouverneurshuis in Heusden over dit onderwerp een
expositie gehouden en hieraan hebben wij ook een mooie
bijdrage geleverd. Door Bart worden nu nog regelmatig
lezingen over dit onderwerp gegeven.
Even een welverdiende pauze

naar buiten geschoven kon worden. Op 27 september j.l.
was het zover, een grote bouwlift werd tegen de toren
gezet en met de medewerking van 10 vrijwillgers is de
zolder in één dag opgeruimd. Alle materialen zijn die dag
gesorteerd en in containers afgevoerd. Wat nu rest is een
opgeruimde zolder met mooie nieuwe stellingen en veel
ruimte om toekomstige "heemkundige" materialen en
voorwerpen op te slaan. Bijgaande foto's geven een beeld
van de werkzaamheden op 27 september. Alle vrijwilligers
bedankt voor jullie inzet op deze regenachtige dag.
Adrie van Bladel & Gien van Wijk

Momenteel hebben wij een nieuwe expositie in
voorbereiding in de ontvangstruimte van de aula op de
algemene begraafplaats Duynhage in Drunen. Deze aula is
in 1985 gebouwd in deze architectuurstijl en de architect
was Jan de Jong uit Schaijk. De bestemming van het
gebouw zou een ontvangstruimte moeten zijn bij
begrafenissen, maar door weerstanden van de Drunense
horeca is het als zodanig nooit gebruikt. Wij mogen de
ontvangstruimte van Gemeente Heusden gaan gebruiken
voor een permanente expositie, voorlopig in het gehele jaar
2020. In het volgende Plekbord komt hierover meer
informatie.

Opruimen van de torenzolder
Door de jaren heen is
er veel "heemkunde"
verzameld op de
torenzolder. Er zijn
stellingen getimmerd,
kasten naar boven
gesjouwd en allemaal
voor de opslag van
heemkundig materiaal.
Dit met alle goede
bedoelingen, maar het
kan ook teveel worden en dan moet er geruimd worden.
Adrie van Bladel en ondergetekende zijn daarom
wekenlang elke donderdagmorgen op de zolder bezig
geweest om alle aanwezige materialen en oudheidkundige
voorwerpen uit te zoeken en te selecteren. Daarbij wetende
dat niet alles bewaard kan worden. Alles dat volgens ons
weg zou kunnen, is op zolder verzameld en apart gezet.
Daar waar ruimte vrij kwam zijn direct nieuwe stellingen
geplaatst en de voorwerpen die bewaard moeten blijven,
hebben daarin een nieuw plaatsje gekregen. Maar hoe al
het overbodige materiaal naar beneden krijgen? Over de
trap was geen optie. Dan maar door het zolderraam,
hoewel deze ramen klein van afmeting zijn. Veel van de
houten kasten en stellingen zijn daarom klein gezaagd en
opgebost, zodat het zonder probleem door het zolderraam

Het Koninkrijk der Nederlanden
in de Tweede Wereldoorlog
De wetenschappelijke versie van dit omvangrijke
naslagwerk van Dr. Loe de Jong is ons ter beschikking
gesteld om er een mogelijk geïnteresseerde blij mee te
maken. Mocht jij dat zijn, meld je dan via
bestuur@hkkonsenoort.nl.

Toekenning prijs beste restauratie 2018
Sinds enige jaren heeft de Bovenlandse Sluis bij Doeveren
een vaste plaats verworven op onze zomerse agenda. Ad
Hartjes van onze vereniging geeft er dan rondleidingen.
Daarom plaatsen wij onderstaand bericht van Ad met veel
plezier in dit Plekbord:

De Bovenlandse Sluis in een winterse sfeer

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland
heeft de Bovenlandsche Sluis beloond met de prijs voor de
beste restauratie in 2018.
De HSSN-prijs wordt jaarlijks uitgereikt en is bedoeld om
de waarde van historische sluizen en stuwen als

monumentale objecten te onderstrepen. Ook wil de
stichting met de prijs de restauratie van sluizen en stuwen
bevorderen. “Sluizen en stuwen hebben namelijk een
essentiële bijdrage geleverd aan de fysieke wording van
ons land. Daarmee zijn zij een belangrijk onderdeel van
ons cultureel erfgoed en waard om behouden te blijven”,
aldus de voorzitter van de HSSN.

Beeldbank defensie

Rob van Macklenbergh woont regelmatig lanceringen bij
van raketten in Amerika en maakt er foto‟s van, vaak van
heel dichtbij.
Sinds NASA gestopt is met het Spaceshuttle programma,
zijn er geen bemande ruimtevluchten gelanceerd vanuit
Amerika. Maar de ontwikkelingen staan er niet stil.
NASA en SpaceX lanceren regelmatig raketten vanaf
Kennedy Space Center in Florida, meestal met een satelliet
of ruimtesonde aan boord. Het plan is ook om binnen
afzienbare tijd weer mensen naar de maan te sturen en
zelfs naar Mars.

Sinds kort staan er veel foto‟s op de site van het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Ben je op zoek
naar een foto van een familielid uit het leger? Mogelijk dat
je hem vindt. Maar er zitten ook mooie foto‟s van o.a.
Waalwijk, Heusden en Den Bosch (ook luchtfoto‟s) tussen.
Zie: https://nimh-beeldbank.defensie.nl/

“Sprokkels uit de
geschiedenis van Elshout”.
Door Truus Pelders - van Haren.
Het boek wordt
uitgegeven in kleur
met een harde kaft
en bestaat uit vier
hoofdstukken:
1. Geschiedenis, 2.
Kerk en Parochie,
3. Mensen en 4.
Water en Wielen.
Dit is mijn
geschiedenis van
Elshout, opgetekend
door verhalen van
mijn man Bart (voor
Elshoutenaren
Bertus) Pelders,
geboren in 1943 aan
“den Dijk” en Frans Spierings, geboren in 1915 in de
Kapelstraat. Frans kwam elke dinsdag bij ons koffiedrinken
en daardoor heb ik hem veel kunnen vragen.
Ik ben ermee begonnen rond 1967 in onze verkeringstijd
en heb sindsdien alles verzameld wat ik tegenkwam, met
name uit de boekjes „Met Gansen Trou‟ en andere
bronnen. Ik ben er trots op dat ik mede door Bertus en
Frans en vele anderen dit verhaal heb kunnen opschrijven.
U kunt dit boek bestellen via inschrijving:
E-mail: sprokkelselshout@gmail.com
Telefoon: 0416 375260
Schrijft U in vóór 30 november a.s., dan betaalt u € 20,- per
boek. Nà deze datum zal de prijs € 25,- bedragen en is de
oplage beperkt. Uitlevering van het boek zal in december
plaatsvinden op basis van inschrijving en betaling.

Werkgroep Sterrenkunde Heusden
Maandag 14 oktober verwelkomde Werkgroep
Sterrenkunde Heusden (WSH) gastspreker Rob van
Macklenbergh.
De avond werd druk bezocht. Naast vaste leden van de
WSH werden er deze avond ook nieuwe belangstellenden
verwelkomd.

Tijdens de bijeenkomst liet Rob beeldmateriaal zien van de
lancering van de Parker Solar Probe, een ruimtesonde van
NASA die in de loop van zeven jaar 24 maal langs de zon
zal vliegen.
Vervolgens zien we de lancering van de Falcon Heavy van
SpaceX en tot slot de Orion Ascent Abort 2 test, een
geslaagde test van een ontsnappingsraket. Dit alles werd
door Rob toegelicht met mooie verhalen en leuke
anekdotes.
De avond eindigde daardoor later dan gepland en de WSH
hoopt dat Rob nog een keer terug wil komen om meer te
vertellen.

De metamorfose van Heusden
Op 11 oktober jl. is
in de Catharijnekerk in Heusden
een prachtig
boekwerk
gepresenteerd met
deze titel. Het boek
op A4 formaat, met
220
kleurenpagina‟s en
vele prachtige
foto‟s beschrijft,
hoe in de vorige
eeuw een vervallen
en een door de
oorlog zwaar
geschonden stad is
„teruggerestaureerd‟
naar de
zeventiende eeuw.
Het boek beschrijft
niet alleen de uitzonderlijke krachtsinspanning die geleverd
is, maar ook de vele problemen die met de restauratie
gepaard gingen. Het boek kost €29,95 en is verkrijgbaar bij
de lokale boekwinkel.

Wie, wat, waar
Van Annie de Pauw kregen we het volgende bericht: Ik was
onlangs bij een verzamelaar in Waalwijk. Die liet mij
onderstaand voorwerp (gereedschap) zien. Hij had geen
idee waarvoor het gebruikt werd, mogelijk is het iets uit de
schoenindustrie. Is er iemand van onze leden die het wel
weet, stuur dan een berichtje naar de redactie van het
Plekbord.

Een bijzondere inzending van
Herman en Diny van Beurden uit Vlijmen.
Herman meldt ons het volgende:
Het zal zo‟n 25 tot 30 jaar geleden zijn, dat wij een klein
potplantje kregen, een agave. Na telkens de plant in weer
een grotere pot te zetten en water te geven, begon deze
plant dit voorjaar „als een gek‟ te groeien, totdat hij zelfs tot
boven de nok van ons huis reikte. Nog verrassender werd
het, toen de plant ook nog begon te bloeien, iets dat hij
maar één keer in de 25 tot 30 jaren doet. Het goede
nieuws: het levert een prachtige foto op. Het slechte
nieuws: hiermee is het leven van de agave voltooid.

Jan Verhoeven uit Drunen zou graag willen weten wie er
op de onderstaande foto staan. Het zou om een echtpaar
uit Herpt/Hedikhuizen kunnen gaan. De foto is vermoedelijk
e
gemaakt in het begin van de 20 eeuw.
Ook hier kunt u het antwoord sturen naar het Plekbord

Herman bij zijn agave. Foto: Brabants Dagblad Jan Zandee

75 Jaar bevrijding Heusden
Elk gedenkteken heeft zijn verhaal
ste

Nu wij de 75 verjaardag van de bevrijding in ZuidNederland herdenken, heeft het bestuur aan historicus dr.
Kees van den Oord gevraagd deze verhalen op te tekenen.
Het resultaat is een boek, dat de titel heeft gekregen ‟75
Jaar bevrijding Heusden - Elk gedenkteken heeft zijn
verhaal‟ , ondersteund met getuigenissen van mensen, die
de bevrijding zelf hebben meegemaakt.

De stadhuisramp: een onbestrafte
oorlogsmisdaad
Op 4 november zal herdacht worden dat het 75 jaar
geleden is, dat in de nacht van 4 op 5 november door de
Duitsers enkele hoge gebouwen in Heusden zijn
opgeblazen. De laatste daarvan was het monumentale
stadhuis, waarbij 134 onschuldige oorlogsslachtoffers
vielen. De herinnering aan deze verschrikkelijke
oorlogsmisdaad is na al die jaren nog steeds voelbaar, niet
alleen bij overlevenden en nabestaanden maar bij
nagenoeg alle inwoners van de vesting. Om deze zwarte
bladzijde in onze geschiedenis ook in de toekomst levend
te houden, heeft mevr. Geke van de Merwe achtendertig
getuigen gehoord en hun verhalen vastgelegd in een boek
met de titel „De stadhuisramp: een onbestrafte
oorlogsmisdaad‟.
Het boek is een uitgave van onze vereniging, heeft bijna
300 kleurenpagina‟s en een harde kaft. De winkelprijs
bedraagt €27,50 en het boek is verkrijgbaar bij: Zin in
Boeken in Heusden, COOP supermarkt in Oudheusden,
Sikkers in Drunen en bij het secretariaat.
Bijgesloten vindt u dit boek als themanummer van Met
Gansen Trou. Dit themanummer krijgt ook elke deelnemer
aan de Bevrijdingsroute op zondag 3 november
aangeboden. Daarna is het te koop voor €6,- bij Sikkers in
Drunen of bij het secretariaat.

Lezing Jack Didden “De bevrijding van
onze regio”.
Op vrijdagavond 1 november
organiseert onze vereniging voor
de gehele Gemeente Heusden
een lezing over de bevrijding van
onze regio ofwel de Oostelijke
Langstraat, in oktober/november
1944. De inleider op deze avond
is militairhistoricus dr. Jack
Didden. De lezing wordt
gehouden in de Theaterzaal van
De Voorste Venne in Drunen en
is kosteloos bij te wonen. Bij binnenkomst krijgt u namens
de gemeente Heusden ook een kop koffie/thee
aangeboden. Voor de lezing zijn nog maar enkele plaatsen
beschikbaar. Aanmelding is verplicht via
bestuur@hkkonsenoort.nl.
De foyer is open om 18.30 uur, de zaal gaat open om
19.00 uur en het programma begint om 19.30 uur.

Bevrijdingsroute op zondag 3 november
Door onze vereniging
wordt op deze zondag
de Bevrijdingroute
georganiseerd. Deze
voert langs alle kernen
in onze gemeente en
in iedere kern ben je
welkom bij een
vertelpunt. Aan de
organisatie hiervan
neemt een grote groep
vrijwilliger(ster)s van
onze vereniging deel, onder meer om elk van de twaalf
vertelpunten met tenminste drie leden te bemannen.
Informatie over deze activiteit staat op de bijgesloten flyer.
Wij hopen dat vele leden een of meerdere vertelpunten
zullen bezoeken

75 Jaar Bevrijding en Wederopbouw van
de Oostelijke Langstraat
Door Gini van Wijk is een boek met deze titel
samengesteld. Dit boek wordt gepresenteerd op
vrijdagavond 1 november, voorafgaande aan de lezing van
Jack Didden. Bijgesloten is een flyer met meer informatie
over het boek, dat op drie manieren gekocht kan worden;

Op de foto: het monument van de stadhuisramp in Heusden

AGENDA NOVEMBER
Zondag 27 oktober, Wandeling Landgoed Steenenburg
Door Henk Roestenburg. Vertrek om 10.00 uur op de
parkeerplaats van Kwekerij Roestenburg.
Vrijdag 1 november, Lezing Jack Didden
Zie elders in dit Plekbord
Zondag 3 november, Bevrijdingsroute
Zie elders in dit Plekbord en de bijgesloten flyer.
Maandag 4 november, Herdenking en boekpresentatie
Stadhuisramp Heusden
Aanvang herdenking 19.00 uur, aanvang boekpresentatie
ca. 20.30 uur, beiden in de Grote- of Catharijnekerk in
Heusden.
Zondag 10 november, Expositie Mandenmakerij en
Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon, Geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Zaterdag 16 november, het orgel is jarig
In de protestantse kerk in Vlijmen m.m.v. Heemkundekring
Onsenoort;
kerk open vanaf 14.00u
Zondag 17 november, wandeling Vlijmens Ven
Door Ad Hartjes, aanvang om 10.00 bij de parkeerplaats
naast de Venkantbrug.
Zondag 24 november, wandeling Nederhemert-Zuid
Door Ad Hartjes en Bart Beaard
Aanvang om 10.00 uur bij de parkeerplaats naast de
speeltuin.
Zondag 1 december, Expositie Mandenmakerij en
Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon, Geopend van 13.00 tot
17.00 uur.
Dinsdag 3 december, lezing ‘Van karrenspoor tot
Maasroute’
Door Gien van Wijk, aanvang 19.30 uur in De Remise te
Drunen.

- door het invullen en inleveren van de strook van de flyer
tesamen met een bankbetaling van €18,50 per boek. Deze
boeken worden thuisbezorgd.
- door het boek te kopen op vrijdag 1 november na de
lezing van Jack Didden. De prijs van het boek is dan €20,-.
- door het nadien te kopen bij de lokale boekwinkels of bij
het secretariaat; dan kost het boek €22,50
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