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Beste Lezer 
 
Je kunt ieder Plekbord wel weer nieuwe woorden bedenken, maar daarmee verandert de 
boodschap niet. Corona beheerst nog steeds ons dagelijkse leven en zal dat ook de 
komende maanden nog blijven doen. Gelukkig is er zicht op, dat een goed werkend virus 
binnen afzienbare tijd beschikbaar komt. Daarop is nu alle hoop gevestigd, want dat zou 
een geleidelijke terugkeer naar een ‘normaal’ sociaal en maatschappelijk leven mogelijk 
moeten maken. Laten we het hopen. De een zal meer moeite hebben om zich door dit 
corona tijdperk te worstelen dan de ander, maar leuk kan dit inmiddels toch voor niemand 
meer zijn.  
Moeten we dan maar toegeven aan de verleidingen van het ‘stiekem toch doen wat 
eigenlijk niet mag’? Absoluut niet! Hoe moeilijk en vervelend ook, zeker met de 
decembermaand voor de deur, hou vol mensen, doe geen gekke dingen en hou je aan de 
regels. Hopelijk laat de beloning voor goed gedrag niet lang meer op zich wachten. 
 
Adrie Verboord, voorzitter 

 

 
Knippenbergprijs 2020  
 

Iedere twee jaar wordt de Knippenbergpenning uitgereikt, een initiatief van Brabants 
Heem. Met deze prijs wordt de grondlegger van Brabants Heem, de priester Willy 
Knippenberg, blijvend geëerd. 
Het thema voor de inzendingen van dit jaar was Groen Erfgoed, een opdracht, waarmee 
zowel organisaties voor natuurbeheer als heemkundekringen goed uit de voeten konden. 
De Knippenbergprijs is namelijk niet exclusief voor heemkundekringen toegankelijk.  
Vanuit ons heemgebied kwamen 2 van de 17 inzendingen. Marie van de Middelhaai heeft 
haar boerderij anno 1890 met de authentieke omgeving gepresenteerd. Onze vereniging 
heeft de handen ineengeslagen met de nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen. Het was  
 

 
De hangbrug in het Geerpark te Vlijmen 

 
namelijk opgevallen hoe bij het ontwerp van een nieuwbouwwijk volop elementen van 
groen erfgoed opgenomen kunnen worden. Denk daarbij bv aan de meer dan 100 
fruitbomen met ‘oude rassen’ of de recente naamgeving aan straten, zoals kriezel, kriek en 
blauwbleur. 
Jammer genoeg heeft de jury geen van deze twee projecten  genomineerd voor de 
Knippenbergprijs. Maar de concurrentie loog er dan ook niet om. De drie genomineerde 
projecten zijn Markdal Ulvenhout, Luchtkasteel en Wandelen bij de Keersop Bergeijk en 
Natuurprojecten De Vlasselt Terheijden. Voor meer informatie zie: 
brabantsheem.nl/knippenbergprijs 

 
Geen prijs dus, maar met Buurt Bestuurt Geerpark hebben we weer een nieuwe relatie 
aangeboord, waarmee we in de toekomst zeker tot meer mooie vormen van samenwerking 
zullen komen.  
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Column 
 

Hier word ik blij van 
 

Gezien de titel zal deze column 
ongetwijfeld een blij verhaal 
worden. Blijdschap, die ik helemaal 
haal uit onze eigen 
heemkundekring.  
Hoe dat zo, denk je nou waarschijnlijk. Corona heeft al 
onze activiteiten lam gelegd, behalve de maandelijkse 
MGT en Plekbord en onze columnist wordt niettemin 
ergens blij van? Inderdaad, door de omstandigheden 
gedwongen, zijn we veel minder zichtbaar dan de jaren 
hiervoor. Jammer, maar dat moeten we accepteren en 
uitzitten, totdat in dit opzicht betere tijden aanbreken. 
 
Een activiteit, die echter altijd doorgaat, is de verkoop van 
boeken uit onze webwinkel. Sinds begin dit jaar heb ik het 
beheer van de webwinkel op me genomen en ja, daar word 
ik blij van. Natuurlijk is het voor de vereniging mooi, dat 
onze penningmeester blij is met deze verkopen, maar voor 
mij zijn het toch vooral de contacten, die er uit voortvloeien.  
 
Een wezenlijk onderdeel van de communicatie over een 
bestelling is mijn standaardvraag: ‘waar komt je interesse 
uit voort’? Vaak ligt dat voor de hand en kan ik op basis 
van de naam, (vooral Vlijmense namen, maar daar kan ik 
ook niets aan doen), de relatie al wel voorspellen. Hun 
afkomst ligt dan in ons heemgebied, ze zijn voor studie, 
werk, relatie naar elders vertrokken, maar houden 
belangstelling voor het gebied, waar hun wortels liggen. 
We hebben hieraan zelfs al nieuwe leden overgehouden en 
heel wat oud fotomateriaal mogen ontvangen. Hun 
blijvende belangstelling voor waar ze vandaan komen, daar 
word ik blij van. 
 
Dan is er de groep, die vanuit beroep of hobby 
geïnteresseerd is in een bepaald boek. Onlangs nog 
iemand, die bouwen en infrastructuur als hobby heeft, die 
op de Veluwe woont en toch het boek over de Maasroute 
koopt. Ook die ‘klanten’ maken me blij. 
 
Maar de mooiste zijn toch wel de contacten met de 
mensen, die met een onderzoek bezig zijn. Onderzoeken, 
die echt over van alles kunnen gaan, van orgelbouwers van 
eeuwen geleden tot monumentale gebouwen tot 
oorlogsgebeurtenissen of de herkomst van een bijnaam. 
Dan valt iedere keer weer op, hoe vaak wij mensen 
informatie kunnen aanreiken, die echt iets toevoegt aan 
hun onderzoek. Dat betekent, dat onze heemkundigen van 
nu én toen ook onderzoek gedaan hebben, waarvan de 
resultaten zijn vastgelegd in een boek of in duizenden 
artikelen in Met Gansen Trou. Dankzij hun inspanning 
kunnen wij nu andere onderzoekers een handje helpen. 
Daar word je toch vanzelf blij van, niet? 
 
De inspiratie om deze column te wijden aan onze 
webwinkel kwam eerder deze maand uit Polen. Een 
achterkleindochter van een zus van een in 1944 
gesneuveld bemanningslid van een geallieerde 
bommenwerper schrijft, dat ze maar zo weinig van hem 
weten. Hun hoop is gevestigd op het boek Vliegtuigcrashes 
in Midden-Brabant 1940 – 1945 van Pouwel Pouwels. 
Naam erbij, datum van de crash en jawel, hoofdstuk 13 in 
het boek gaat precies over deze Poolse verongelukte  
 
bemanning, met foto’s en details over wat er precies 
gebeurd is, voordat ze te pletter sloegen bij Berne. Mag ik 
daar toch blij van worden? 
 
Adrie 

Monumentenmomentje 
 
Elshout is van oudsher een plaats met de maagd Maria 
hoog in het vaandel. We kennen er al vanaf het midden 
van de 15

e
 eeuw de voormalige priorij aan de 

Mariëndonkstraat, die in de 80-jarige oorlog is verdwenen. 
Daarnaast stonden in de Kerkstraat sinds het begin van de 
20

e
 eeuw een broeder- en een zusterklooster, waarvan 

alleen nog het gebouw van de zusters aanwezig is. 
Dit gebouw is in 1919 gebouwd. In 1920, dus nu honderd 
jaar geleden, verwelkomt de toenmalige pastoor van 
Elshout Wirtz, de 
Zusters “Onder de 
Bogen” die er hun 
intrek nemen. 
Wie zijn dat 
eigenlijk en 
waarom heten ze 
zo?  
De orde betreft de 
liefdezusters van 
de Heilige Carolus 
Borromeus. 
Aanvankelijk staan 
de zusters bij de 
oprichting van de 
orde in 1856 
onder het 
patronage van de 
Heilige Vincentius 
a Paulo, maar 
omdat de paus daar ivm een andere orde problemen mee 
heeft, wordt dat ingeruild voor het patronage van de Heilige 
Carolus Borromeus . 
De hoofdvestiging, het moederhuis, bevindt zich tot op de 
dag van vandaag in het centrum van Maastricht. Omdat dit 
klooster is gevestigd in een aantal historische gebouwen 
tussen de straten Sint Servaasklooster en Kommel, welke 
voor een deel worden gevormd door een boogconstructie 
en delen van de stadsmuur uit de middeleeuwen, is de 
bijnaam van de orde ”Zusters onder de bogen”. De 
doelstellingen van deze congregatie zijn: ziekenverpleging, 
zorg voor wezen en onderwijs. De zusters starten dan ook 
in Elshout met het thuis verplegen van zieken, ze geven les 
op de meisjesschool, de kleuterschool en later komt daar 
ook het naaionderwijs bij. De zusters doen zowel in Drunen 
als in Elshout werk voor het Wit-Gele Kruis. 
 
In 1970 wordt het gouden jubileum van de aanwezigheid 
van de zusters in Elshout gevierd. Het gebouw is al die tijd 
in gebruik geweest, zij het dat het tijdens de oorlog niet 
wordt bewoond. Alleen de kelder en de eetzaal worden als 
schuilgelegenheid benut. Na de oorlog wordt het gebouw 
hersteld met o.a. een verbouwing van de gekoppelde 
bewaarschool, een nieuwe kapel in 1950 en een 
meisjesschool in 1963, die later fuseert met een 
jongensschool. 
 
De terugloop van de kloosterbevolking eist ook zijn tol bij 
de zusters en in 1990 wordt deze dependance opgeheven. 
Gedurende een korte tijd, van 1990 tot 1992, betrekken 
een aantal Amerikaanse zusters van de Clarissen-
Coletinen orde  tijdelijk het klooster, totdat zij zich kunnen 
vestigen in het Clarissenklooster te Eindhoven. 
Het gebouw wordt verkocht als fotostudio. Op dit moment 
wordt er gedacht aan de bouw van appartementen, maar 
de meningen over hoe en hoeveel zijn nog verdeeld. 
Laten we erop vertrouwen dat in ieder geval het 
monumentale deel van het gebouw  gespaard zal blijven. 
 
Nico Dircksens 



 
 

Krantenknipsels 
 

Sinds omstreeks 1990 heb ik de gewoonte om uit kranten 
en tijdschriften berichten te knippen over velerlei 
onderwerpen. Vervolgens gaan de krantenberichten per 
onderwerp in mappen en/of plakboeken. Bij het schrijven 
van artikelen maken ik en anderen daarvan veelvuldig 
gebruik. Een van de onderwerpen is ‘Krantenberichten 
Drunen en Elshout’ en van elk jaar heb ik een map. 
Opmerkelijk is wel dat sinds 1990 het aantal 
krantenberichten over dit onderwerp tot omstreeks een 
derde is teruggelopen! Een gevolg van het niet meer 
verschijnen van regiobladen als De Waalwijker, Heusdense 
Courant en De Scherper. Momenteel kennen we alleen nog 
Weekblad Heusden, waaraan al geruime tijd wekelijks door 
Bert Meijs, Marja Kivits en mij een heemkundige bijdrage 
wordt geleverd. Mocht iemand interesse hebben om een of 
meerdere mappen eens door te bladeren, dan zijn ze bij mij 
te leen. 
 
 Bart Beaard 

 

 

Engelen tussen bevrijding  
en vrijheid 
 
In de nacht van 4 op 5 november 1944 vertrokken de 
Duitsers uit Engelen en trokken zich terug over de Maas. In 
de loop van de dag arriveerden de eerste Engelsen. 
Daarmee brak echter nog lang geen tijd aan van vrede en 
veiligheid. Tot de Duitse overgave op 5 mei 1945 lagen de 
beide dorpen (ook Bokhoven) geregeld onder vuur. Wilton 
Desmense maakte een boek over wat er in Engelen in de 
maanden tussen bevrijding en vrijheid is gebeurd. Er lopen 
dan veel militairen rond: Engelsen, Polen en vooral 
Canadezen. Aan hun organisatie en belevenissen wordt 
volop aandacht besteed. In intermezzo’s komen bovendien 
zaken aan de orde, die verweven blijken te zijn met de 
dagelijkse beslommeringen en tegelijkertijd voor ons in 
deze tijd boeiend om te lezen en te zien!  
 
 
 
 
Het boek is 
uitgegeven door 
Angrisa 
Heemkundekring 
Engelen. Formaat 
21 x 21 cm, 
gelijmd met 
slappe kaft, 120 
blz.. Prijs € 15,00.  
 
Info: 
www.angrisa.nl  

Begraafplaats Mariënkroon 
 
Allerzielen, jaarlijks op 2 november, is traditioneel de dag 
dat we onze overledenen herdenken. Nabestaanden 
plaatsen bloemen en maken het graf van hun dierbaren 
schoon. Zo ook lag de begraafplaats op Mariënkroon er 
weer keurig bij en zijn op alle grafvelden nieuwe bloemen 
geplaatst. Dat verzorgen jaarlijks John Schellekens en 
Andzia van Veldhoven, maar zij doen ook wekelijks op 
vrijdagochtend hier het onderhoud. In de afgelopen 
maanden is, in samenwerking met SAM –Stichting Abdij 
Mariënkroon-, op de begraafplaats ook veel gebeurd; 
- Van een tiental overledenen zijn de stoffelijke resten 
herbegraven, zodat de begraafplaats nog voldoende 
begraafcapaciteit heeft voor de leden van de Stichting 
Focolare. 
 

 
 
- Alle grafzerken hebben nieuwe zwartmarmeren 
naamplaten gekregen. 
Het grote monument van abt Janssen zal nog worden 
opgeknapt. In 2018 is door mij een inventarisatie van de 
begraafplaats gemaakt en is het boekje ‘Begraafplaats 
Mariënkroon – Inventarisatie van grafzerken’ uitgegeven. 
Dit boekje wordt momenteel herschreven.  
 
Bart Beaard 
 

 

Hofleverancier en Koninklijk 
 

Onlangs heeft het Installatiebedrijf Van Delft Groep in 
Nieuwkuijk het Predicaat Hofleverancier ontvangen. 
Andere Heusdense bedrijven die dit Predicaat hebben zijn: 
Gevelbouwer J.M. van Delft & Zn. in Drunen, Bouwbedrijf 
De Bonth van Hulten in Nieuwkuijk, Van Stokkum Seatings 
in Drunen, Walter 
Verhoeven 
Loodgieters- en 
Leidekkersbedrijf 
in Nieuwkuijk, 
Boelen 
Metaalbewerking 
in Nieuwkuijk en 
Smits Schoenen 
in Heusden.  
 
Om in aanmerking 
te komen voor het 
Predicaat 
Hofleverancier 
moeten bedrijven een prominente plaats innemen in hun 
regio en 100 of 125 jaar bestaan. De bestuurders en het 
bedrijf zelf moeten van onbesproken gedrag zijn en over de 
ontstaansgeschiedenis van het bedrijf mogen geen 
onduidelijkheden bestaan. In principe komen alleen 
ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in 
aanmerking voor het Predicaat. In Nieuwkuijk kennen we 
nog Koninklijke Sanders en het predicaat Koninklijk wordt 
door de Koning toegekend .  
 
Bart Beaard 

http://www.angrisa.nl/


 
 

Plekbord oproep werpt zijn vruchten af 
 
In het Plekbord van augustus heb ik een oproep gedaan 
om mijn verzamelingen aan te vullen. Heel blij kan ik nu 
melden, dat deze oproep mij bepaald geen windeieren 
heeft gelegd. Diverse leden van onze vereniging hebben 
gereageerd en naast 'n mooi aantal archeologische en 
paleontologische vondsten, is mijn verzameling inmiddels 
ook meer dan duizend speldjes rijker geworden. Zakjes, 
schoenendozen en zelfs complete albums vol kreeg ik 
overhandigd. De speldjes variëren van fabrikanten, 
winkelketens, producten, verenigingen, oliemaatschappijen 
en automerken, tot aan The Blue Diamonds toe! 
 
Leuk dat mijn oproep dit mooie resultaat heeft opgeleverd, 
zo blijkt maar weer dat 't Plekbord zeer geschikt is voor 
oproepjes. Speldjes zijn overigens nog steeds welkom. 
Met dank aan de volgende donateurs: Angelo, Rien, Anton, 
Harrie, Gerry en Adrie. 
 
Martijn van de Wiel 
 

 

‘De Drie Linden’ op Giersbergen  
bestaat 100 jaar 
 

Op 1 mei a.s. bestaat herberg De Drie Linden op het 
Drunense Giersbergen 100 jaar. De exploitatie van de 
herberg heeft vanaf 1965 tot 2009 in handen gelegen van 
het welbekende echtpaar Piet en Fien van Kempen–van 
der Meijden. In 2009 is de exploitatie overgedragen aan 
Wijnand en Caroline van Delft. Dochter Annette van 
Kempen is momenteel druk doende met het samenstellen 
van een jubileumboek en zij is op zoek naar foto’s en 
anekdotes over de herberg. Kunt u ons helpen?  
Info naar: pietenfien@ziggo.nl. 

 

 

Kasteel Oudheusden 
 
Aan de Rembrantlaan in Oudheusden, waar vroeger OBS 
de Nieuwenroy stond, zijn onlangs proefsleuven gegraven. 
We weten dat zich hier mogelijk resten van Kasteel 
Oudheusden of Kasteel Nieuwenroy in de bodem kunnen 
bevinden. Tot in de jaren ’70 heeft er een gedeelte van het 
poortgebouw gestaan, maar dit is verdwenen toen er 
woningen gebouwd werden. Mensen van 
onderzoeksbureau Vestigia hebben mogelijke overblijfselen 
van het kasteel proberen op te sporen en in kaart te 
brengen. Een klein deel van een fundament van een muur 
was blootgelegd, net als restanten van een oude waterput 
en delen van de slotgracht. In de vulling van die slotgracht 
werden geen echt oude restanten aangetroffen. Om te 
weten of er vondsten van belang zijn gedaan moeten we 
het rapport van Vestigia afwachten. Daar het een potentiële 
bouwlocatie betreft, is dit de voorgeschreven procedure 
binnen de Archeologische Monumentenzorg en wordt de 
zogenaamde AMZ-cyclus gevolgd. 
 
Bas Rietdijk 
 

 
De blootgelegde fundering van het  

kasteel van Oudheusden 

 

 

Opbrengst Rabo Clubsupport 2020 
 
Iedereen die een stem heeft uitgebracht op 
Heemkundekring Onsenoort, heel hartelijk dank daarvoor. 
Dankzij al die stemmen heeft onze vereniging het geweldig 
mooie bedrag van €1.346,29 mogen ontvangen van 
Rabobank ’s Hertogenbosch en omstreken. Zoals 
aangegeven gaan we dit geld gebruiken om ons 
expositiemateriaal te vernieuwen. 
 
Hoe komt zo’n bedrag nou tot stand? Het begint natuurlijk 
allemaal bij de Rabobank, die €150.000 uit de winst 
reserveert om de verenigingen in het werkgebied financieel 
te ondersteunen. Daarvan hebben bijna 300 verenigingen 
in alle soorten en maten gebruik gemaakt. Al deze  
verenigingen hebben zich met een project aangemeld en 
vervolgens kan gestemd worden door Rabo 
rekeninghouders, die ook lid zijn van de coöperatieve bank. 
  

 



Ieder lid krijgt 5 stemmen, waarbij er maximaal twee aan 
dezelfde vereniging gegeven mogen worden. Na het 
stemmen worden de stemmen geteld en dat heeft 
geresulteerd in een bedrag van €7,91 per uitgebrachte 
stem. Om aan het resultaat van €1.346,29 te komen, zijn 
dan ook 170 stemmen op onze vereniging uitgebracht. Het 
aantal personen dat op ons gestemd heeft is dus ten 
minste 85 (iedereen heeft twee stemmen gegeven) en ten 
hoogste 170. Het werkelijke aantal zal hier ergens tussenin 
liggen. Nogmaals, een prachtig resultaat, waarmee we heel 
blij zijn. Natuurlijk vanwege de opbrengst, maar zeker ook, 
omdat zoveel mensen de moeite gedaan hebben om 
precies onze vereniging te zoeken in die massa van bijna 
300 verenigingen. Dat leggen we graag uit als waardering 
voor het werk van onze heemkundekring. 
 
De voorwaarden zijn in de loop van de jaren regelmatig 
aangepast. Daardoor is het vergelijken met de opbrengst 
van vorige jaren niet betrouwbaar. Maar dit jaar was het 
hoogste bedrag tot nu toe. Laten we als doelstelling voor 
2021 maar gaan proberen om dit jaar dan weer te 
overtreffen. 
 

 

Monumenten in Heusden 
 

In de vorige 
uitgaven van 
Plekbord hebben we 
geschreven dat met 
een werkgroep 
gewerkt wordt aan 
een programma om 
de website van HKK 
Onsenoort uit te 
breiden met een 
rubriek waarop 
informatie komt van 

de ca. 370 Gemeente- en Rijksmonumenten. De basis van 
het programma zijn de M.I.P.– (Monumenten Inventarisatie 
Programma) boeken uit 1992/1993. Door Provincie Noord-
Brabant is toen in elke gemeente een cultuurhistorische 
inventarisatie gemaakt van hun monumenten en de 
gegevens zijn in boeken vastgelegd. Met dit programma 
willen we een grotere bekendheid van de Heusdense 
monumenten bereiken. De leden van de werkgroep zijn: 
Bart Beaard, Ad Hartjes, Ine van Hulsentop en Adrie 
Verboord namens het bestuur. Inmiddels zijn de concepten 
van Drunen, Elshout, Doeveren, Heesbeen, Oudheusden, 
Herpt, Hedikhuizen en Haarsteeg klaar en daarvoor zijn we 
op zoek naar vrijwilliger(ster)s, die kennis hebben over 
deze kernen en met de werkgroep gaan werken aan de 
beschrijving van de monumenten. Info bij Bart Beaard: 
0416-320995 of bartbeaard1@gamil.com.   

 

 

Van stroopfabriek naar een informatie-
centrum over duurzame energie 

 
Op zaterdagvond 31 oktober is er op HTR-tv een 
uitzending van ‘De tafel van Heusden’ geweest, waarin Leo 
Swaans Auke Hoekstra interviewde. In Nederland is Auke 
een autoriteit op het gebied van duurzaamheid en 
energietransitie. In de uitzending hield hij o.a. een pleidooi 
voor het rijden met elektrische auto’s. In de Hoefstraat in 
Herpt heeft hij een duurzame woning gebouwd naast de 
restanten van het voormalige stroopfabriekje. Vanuit onze 
Monumentenwerkgroep zijn wij natuurlijk erg benieuwd wat 
er met het gebouwtje gaat gebeuren en langzamerhand 
wordt het ons duidelijk. Het plan van Auke is om het pand 
te restaureren en het te gaan gebruiken als 
informatiecentrum over duurzame energie. Inmiddels is er 
in het gebouwtje al een nieuwe betonnen vloer gestort (zie 
foto). 
 
 Bart Beaard. Foto Ad Hartjes. 
 

 

Bloemlegging Monument Steegerf 
 
Het was een sobere plechtigheid op woensdagmiddag 4 
november aan de Steegerf, maar daarom niet minder 
betekenisvol. Met diverse betrokken partijen willen we 
toewerken naar een jaarlijkse herdenking op deze plaats. 
Dan is het belangrijk, dat we de eerste verjaardag van de 
plaatsing niet meteen maar overslaan. Ook de 
betrokkenheid van de jeugdburgemeesters Eefje en Noah 
is betekenisvol, omdat zij de generatie vertegenwoordigen, 
aan wie de geschiedenis moet worden doorverteld. 
Tenslotte was de plechtigheid betekenisvol door de 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van ‘Veteranen 
voor de Klas’, een organisatie waarmee mogelijkheden tot 
samenwerking ter plaatse al besproken zijn. 
 
Gien van Wijk en Adrie Verboord, aanwezig namens 
Heemkundekring Onsenoort  
 

 

mailto:bartbeaard1@gamil.com


Over boeken gesproken 
 
‘Het water kwam’ 

 
Een historische roman die zich afspeelt in Heusden en 
Haarsteeg 
 
“Met angstwekkend geraas verbrijzelt een vervaarlijke 
ijsschots de zijmuur van het huis, die in brokstukken in 
het water valt. De timmermanszoon heeft meteen de 
ernst van de situatie in de gaten en roept naar zijn zus 
en de knecht dat ze onmiddellijk in de aak moeten 
springen, die vastgebonden aan het achterhuis in het 
water drijft.  ‘Snel! Het huis kan elk moment instorten!’ 
 
 fragment uit: ‘Het water kwam’ 
 

 
 
Gebeurtenissen uit het verleden kunnen op verschillende 
manieren onder de aandacht worden gebracht. 
Archiefstukken kunnen zo authentiek mogelijk worden 
doorgegeven dan wel worden aangevuld met relevante 
context uit die tijd. Zo’n gebeurtenis kan ook de inspiratie 
vormen tot het schrijven van een roman. Dat gaat op voor 
Erwin Rooyakkers, woonachtig in Amsterdam, maar 
geboren en opgegroeid in Haarsteeg.  
Eeuwenlang werden de Lage Landen getroffen door 
watersnoden. Die van 1799 is een van de rampzaligste. In 
1800 verschijnt daarover de publicatie ‘Beschryving van 
den watersnood, in MDCCXCIX’ van Cornelis Zillissen. 
Erwin ontdekt dit werk bij toeval. Als hij daarin leest dat de 
ellende juist in Haarsteeg tot het uiterste kwam, ontstaat 
het idee van een roman. Erwin: “Ik wist helemaal niets over 
zo’n belangrijk hoofdstuk uit onze geschiedenis. Bijna 
niemand niet. Met deze roman, die zich grotendeels 
afspeelt in Heusden en Haarsteeg, wil ik daar verandering 
in brengen.”  
Het boek is sinds 21 oktober verkrijgbaar bij de boekhandel 
en kost 19,95 euro. Meer info: www.erwinrooyakkers.nl  

 

Twee eeuwen dienstbaar en barmhartig’ 
  
Een interessante uitgave!  
 

Nog voor het eind van het jaar verschijnt het boek ‘Twee 
eeuwen dienstbaar en barmhartig’, ‘Congregaties en orden 
in de 19e en 20e eeuw in ’s-Hertogenbosch’.  
Congregaties en orden van religieuzen hebben vanaf 1820 
een grote rol gespeeld in de emancipatie van de katholieke 
bevolking van de stad. Generaties Bosschenaren en de 
inwoners van de omliggende dorpen, hebben onderwijs bij 
zusters, broeders en fraters gevolgd. Andere religieuzen 
verdienden hun sporen in de gezondheidszorg, het sociaal-
maatschappelijk werk en in het pastoraat. Kortom, zij 
hebben gedurende bijna twee eeuwen bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het onderwijs, de gezondheidszorg en het 
maatschappelijk leven in ’s-Hertogenbosch.  
De leden van de congregaties zijn nu hoogbejaard en 
hebben hun taken veelal overgedragen aan leken. Hun 
activiteiten en het resultaat van hun werken zijn zo 
waardevol, dat ze bewaard dienen te worden voor het 
nageslacht.  
Een projectgroep uit de Werkgroep Kerken & Kloosters van 
de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch heeft de 
afgelopen jaren onderzoek gedaan naar alle in de stad 
werkzame congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw. 
In deze periode hebben 25 religieuze groeperingen voor 
lange en soms voor kortere tijd hun krachten gegeven voor 
het heil van de stad en zijn bewoners.  
De vier auteurs Geert Donkers, Toine Janssen, Bert 
Subelack en Ton Vogel hebben de resultaten van de studie 
vastgelegd in een fraai geïllustreerde uitgave. Mgr. G. M. 
de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, schreef het 
voorwoord bij dit boek.  
 

 
 
Het boek zal uitkomen op 27 november  
De prijs is vastgesteld op € 29,75.  

Na verschijnen is het boek te koop in het Kringhuis van de 
Kring Vrienden van  ’s-Hertogenbosch, Parade 12  
en daarna ook in de boekhandels fa. Heinen, De Omslag 
(Rosmalen), Bruna (Helftheuvel) en Abdijboekhandel 
Heeswijk.  

http://www.erwinrooyakkers.nl/


Wie kan ons helpen? 
 
De volgende vraag kwam binnen bij onze redactie. Hieruit 
blijkt maar weer eens, dat van onze heemkundekring 
gelukkig graag gebruikt gemaakt wordt voor heel 
uiteenlopende vragen. 
 
Begin jaren 90 hebben wij twee aquarellen gekocht. Ze 
stellen landschappen voor in of bij Haarsteeg. In onze 
herinnering had de schilder zijn atelier ook in die omgeving. 
Kunnen jullie helpen: wie was deze schilder? De 
aquarellen zijn gesigneerd, maar zijn voor mij onleesbaar. 
Iets als "J. van der....?  
 
Pieter Vos, Tilburg 

 
Reacties graag aan: plekbord@hkkonsenoort.nl 
 

 
Aquarel  49 x 50 cm 

 
Aquarel 32 x 57 cm 

 
In beiden prenten staat linksonder Haarsteeg 
En zijn rechts gesigneerd met: J.van der …. 

 

 

Herfst 
 

“Heemkundigen zen uiteindelijk net d’n 
herfst die alle blaojer, es mest en zoade 

es kiem, laot valle, vur de volgende 
generoasie”! 

 

Legs Boelen 
 

 
 

Dagexcursie naar Oisterwijk 
 

In de vorige uitgaven van Plekbord heeft een paginagrote 
foto gestaan van een groep leden die in de vijftiger jaren op 
excursie naar Oisterwijk is geweest. En we hebben de 
namen bijna compleet en onderstaand het huidige 
overzicht: 
 
1. Pater Paascalis – Arnold Vermeer 
2.Van den Broek, onderwijzer Nieuwkuijk 
3. G. Mandigers, leraar landbouwschool Nieuwkuijk, 
4. Toon de Gouw 
5. ? 
6. J.B.A. Gregoor, WBF administrateur  
7. Jan van Bommel, rentmeester 
8. Van den den Ende, schoolmeester in Nieuwkuijk 
9. Piet Achten, gemeentesecretaris (1) 
10. Kees van Baardwijk 
11. Pater Cornelius – Harrie Jansen 
12. Pastoor Becx van Nieuwkuijk 
13. Rinus van Bijnen, Heusden 
14. Kees Blauwhof, gemeentesecretaris (2) 
15. Pater Albericus – Bernard Bak 
16. Zuster Paardekoper, Wit-Gele Kruis 
17. Kil van Drunen, Boerenleenbank Drunen 
18. Mari van Drunen, broer van Kil 
19. J.A.C. Huijbregts, notaris Vlijmen 
20. A. van den Meerendonk, WBF procuratiehouder 
21. Christ Lith, Stadsontwikkeling Heusden 
22. Ad van Bokhoven, Boerenleenbank Herpt/Heusden 
23. Pater Tarcisius van Schijndel 
24. Cees de Wit 
25. Van den Meerendonk jr. 
26. Jos van Zon 
Veel dank zijn we verschuldigd aan Theo van Beijnen, die 
voor het merendeel van de namen gezorgd heeft. 
Herkent u nog personen, dan graag doorgeven aan 
bartbeaard1@gmail.com 
 

 

 

Mooiste 
familiewapen 
 
Vorige maand berichtten 
we over het mooiste 
familiewapen. Tijdens de 
HKK Speurtocht. 
 
Op de foto De gelukkige 
winnares, de 7 jarige 
Sofie Hoorn, met haar 
prijs. 
 
(Foto: Scouting Maurice 
Flacard) 

 

mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
mailto:bartbeaard1@gmail.com


Voeg en knipwerk 
 

        
Links: uitgeslepen voegen. Rechts: de knipvoeg is aangebracht. Foto’s Ad Hartjes. 

 

Op verschillende plaatsen in ons heemgebied worden momenteel panden gerestaureerd en opvallend is dat bij de afwerking 
van het mestelwerk veelal de knipvoeg wordt aangebracht. Hierbij steekt het voegwerk voor het metselwerk uit. De voegmortel 

wordt zo samengesteld dat deze vet genoeg is waardoor de voegspecie kan worden ingezet tot deze ruim voor de steen 
uitkomt. De overtollige voegspecie bij het aangedroogde voegwerk van de lint- en stootvoeg wordt afgesneden. Door de strakke 
belijning van het voegwerk worden onregelmatigheden in het metselwerk recht getrokken. 
 
 Bart Beaard 
 

 

Wie, Wat, Waar? 
 

We hebben weer een aantal foto’s voor u, graag zouden we hier wat meer over willen weten, wie zijn ze, wat weet u er nog 
meer van en waar staat/stond dat huis in Haarsteeg. Uw reacties kunnen naar: plekbord@hkkonsenoort.nl 

 

 
Op de achterkant van deze foto staat: 

’t Tuindertje, Vlijmen.   
 
 

 
Op deze foto stond vermeld: 
 Pietje Verhoeven uit Elshout 

 
Deze boerderij met waterpomp zou  

in Haarsteeg hebben gestaan, wie weet waar? 
 

 

mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl

