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Carnaval ligt weer achter ons, hopelijk hebben jullie een paar leutige dagen gehad tijdens
deze knotsgekke dagen. Maar ook komt de lente in zicht, de eerste sneeuwklokjes en
krokussen zijn al weer bijna uitgebloeid, helaas voor velen konden de schaatsen dit jaar
niet uit het vet. Maar we moeten verder en dat gaat natuurlijk bij de heemkundekring zeker
gebeuren. De agenda op de laatste bladzijde geeft ook weer aan dat er genoeg activiteit is.
Dat is mooi. Noteer zeker alvast de datum van 13 juni want dan gaan we met de
heemkundekring naar de Belgische plaats St. Niklaas
Veel leesplezier.
De redactie

Lezing ‘Vlijmen en de V.1 - vliegende bommen’
In samenwerking met Bibliotheek Heusden wordt op woensdag 11 maart een tweede
lezing gehouden over dit onderwerp. De inleider voor deze lezing is Bart Beaard, die de
afgelopen tijd onderzoek gedaan heeft naar de V.1. Hij vertelt over de ontwikkeling,
werking en productie van de V.1, de neerstortingen in Vlijmen en omgeving, over de
slachtoffers, de monumenten, de wederopbouw en ook over enkele Canadese militairen
die destijds geholpen hebben bij de berging en behandeling van slachtoffers van
neerstortingen in Vlijmen.
In de lezing zullen ook enkele films getoond worden. Een film gaat over het lanceren van
V.1’s en neerstortingen in Londen, de andere film gaat over de productie van V.1’s door
krijgsgevangenen in ’s werelds grootste ondergrondse fabriek in de kalkbergen van
Mittelwerk-Nordhausen (D).
De lezing wordt gehouden in Bibliotheek Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 2, en begint
om 19.30 uur. De entree is €5,- incl. koffie/thee bij binnenkomst. Omdat het aantal
beschikbare plaatsen beperkt is, moet men zich vooraf opgegeven. Dat kan per mail via
bartbeaard1@gmail.com of via de website www.bibliotheekheusden. De bibliotheek heeft
de mogelijkheid voor betaling met IDeal.
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In het museum Bevrijdende Vleugels in Best staat een replica van een V.1 op een lanceerbaan.
Foto Ad Hartjes.

Column
Oude grijze mannen
Op 11 februari heeft
Heemkundekring Onsenoort
de jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering
gehouden. Een van de
agendapunten is daarbij
altijd de bestuursverkiezing. Nu is bestuursverkiezing dan
wel het juiste woord, maar in de praktijk is van een echte
verkiezing gelukkig zelden sprake. De kandidaten stellen
zich voor en vervolgens applaudisseert de zaal de
kandidaat het bestuur in.
De volgende dag al stond het verloop van de
jaarvergadering op Facebook, hetgeen leidde tot een
reactie dat het bestuur enkel uit ‘oude grijze mannen’
bestaat. Een reactie, die niet valt te ontkennen, want
vrouwen en jongeren ontbreken zichtbaar op de
groepsfoto. Jammer, want een divers samengesteld
bestuur brengt altijd verrassende elementen in de
discussie. Het is zeker niet zo, dat het bestuur geen moeite
doet om dames te bewegen in het bestuur te komen, maar
tot nu toe is dit bestuur er nog niet in geslaagd.

Het bestuur van HHK Onsenoort, zie voor meer info elders in
dit blad foto: Ad Hartjes

Melkfabrieken in ons Heem
In ons heemgebied zijn verschillende boter- en
melkfabrieken actief geweest. Enkele hebben het maar kort
volgehouden, zoals in Elshout en Haarsteeg, maar in
Drunen, Vlijmen, Herpt en Heusden zijn deze fabrieken tot
ver na de Tweede Wereldoorlog in bedrijf gebleven. Reden
voor de heemkundekring er in de heemtoren op
Mariënkroon een expositie aan te gaan wijden.

Nu is het tegelijkertijd natuurlijk ook niet vreemd, dat met
name ‘oude grijze m/v’ in het bestuur van een
heemkundekring zitting hebben. Dat is immers een
getrouwe doorsnee van het ledenbestand. Want waar ben
je mee bezig, wanneer je pakweg een twintiger bent? Je
werkt aan een relatie, je wilt een huis en wellicht een gezin,
je carrière moet nog in de plooi vallen en fysiek ben je in de
kracht van je leven, wat niet zelden op een of ander
sportveld getoond wordt. Kortom, je blik is helemaal en
terecht op de toekomst gericht. Dat is ook de reden,
waarom voor jongeren de tijd nooit snel genoeg gaat. Je
wilt immers al die droombeelden zo snel mogelijk
realiseren en dan is iedere dag op weg daar naartoe, voor
je gevoel een dag te lang.
Dan kom je, pakweg een jaar of dertig, veertig later, in een
volgende levensfase. Je bent gelukkig met je partner, je
hebt die mooie baan met dat leuke inkomen, je woont na
een paar verhuizingen nu in dat fijne huis, met de
studiekosten van je kinderen ben je wel klaar, je bent of
wordt misschien wel oma of opa en je pensioen is ook niet
meer achter de horizon verborgen. Kortom, je kijkt met
enige regelmaat terug op je leven tot dusver en begint met
dezelfde regelmaat ook te zeggen, dat de tijd toch wel erg
snel gaat. Nu zou het allemaal wel wat trager mogen gaan.
Je krijgt de tijd om te zien in wat voor mooie omgeving je
woont. Je loopt eens mee met een wandeling, leest eens
wat over de geschiedenis van je woonplaats, bezoekt eens
een lezing en je gaat je voor de eigen geschiedenis steeds
meer interesseren. Want hoe meer je weet, hoe meer je
wilt weten. Dan gaat het opvallen, dat de heemkundekring
toch wel heel zichtbaar is met hun activiteiten en je besluit
die vereniging te gaan steunen. Kortom, je wordt lid van de
heemkundekring. De vijftigers en de zestigers, zij zijn onze
‘jonge’ leden en onze bestuurders van de toekomst. En ja,
dat mogen ook vrouwen zijn. Heel graag zelfs.
Adrie

Inleveren kopij volgende Plekbord
vóór 15 maart a.s.

Boterfabriek St. Isidorus Herpt

Hiervoor zijn wij op zoek naar personen, die op die
fabrieken hebben gewerkt en daar het een en ander over
kunnen vertellen. Wat natuurlijk heel welkom is, zijn foto's
van deze fabrieken en vooral foto's, die in de fabriek zijn
gemaakt. Personen die over deze fabrieken meer
informatie hebben, bijvoorbeeld documenten en foto's of
personen die ons iets kunnen vertellen hoe het er aan toe
ging op deze fabrieken, kunnen zich melden bij Adrie van
Bladel of Gien van Wijk, mail gienvanwijk@ziggo.nl of
bestuur@hkkonsenoort.nl, maar een telefoontje kan ook,
06-20266326. Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze
oproep.

monniken en komt te overlijden op 23 mei 1907. Ook hij
wordt in het familiegraf bijgezet.
Het grafmonument werd in 2001 opgenomen als
rijksmonument. De moeite waard om dit stukje erfgoed
eens te gaan bekijken.
Nico Dircksens

Excursie naar de Jan Paagman
Sterrenwacht

Monumentmomentje
Kom je tijdens een wandeling toevallig een keer in
Nieuwkuijk, loop dan eens over de begraafplaats achter de
katholieke kerk. Op deze begraafplaats vind je
verscheidene bijzondere grafmonumenten. Eén ervan valt
bijzonder op. Het graf ligt in het middenvak van het linker
gedeelte van de begraafplaats, dicht achter de kerk.
Het grafmonument bestaat uit een staande zuil met daar
bovenop een kruis. Op de zuil zijn, boven de sokkel,
diverse voorstellingen in
reliëf afgebeeld. Zo staan
er aan de voorzijde twee
wapenschilden, aan de
rechter zijkant een tekst uit
de Brief aan de Hebreeën
(Hebr. 13:7) en aan de
linkerzijde vermeldt de
inscriptie:
BEGRAAFPLAATS VAN
DE FAMILIE DER
BEZITTERS VAN
ONZENOORD EN
NIEUWKUIK .
Driehoekige frontons
scheiden de vlakken van
de vlakken daarboven,
waarin vanitassymbolen in
de vorm van een urn,
schedels en een zandloper
zijn weergegeven. Op de
zijkant een ouroboros. In de lijsten daarboven naast het
opschrift "Memento mori" een aantal werktuigen in reliëf.
Zoals de inscriptie aangeeft staat het monument op de
grafkelder van de bezitters van de voormalige heerlijkheid
en het kasteel “Onsenoort”. Aangezien het grafmonument
dateert van 1901 moet het de familie De la Court betreffen.
Even een korte weergave voor degenen, die niet zo op de
hoogte zijn van de geschiedenis. De heerlijkheden
Onsenoort en Nieuwkuijk kwamen in 1743 door koop in
handen van de familie Half-Wassenaer. Zij bewoonden het
kasteel. Jonkvrouw Julie Maria Clara Half-Wassenaer
(1807-1892) was de laatste telg van dit geslacht en vrouwe
van beide heerlijkheden. Door haar huwelijk met jonkheer.
mr. Leopoldus Josephus Antonius Arnoldus de la Court
(1795-1865) kwam het kasteel in bezit van de familie De la
Court. Aan de voorzijde van het grafmonument zijn de
wapens van beide geslachten afgebeeld.
Julia Maria Clara van Half-Wassenaer van Onsenoort,
wordt bij haar overlijden bijgezet in het familiegraf in
Nieuwkuijk. Zij overleed op 9 juni 1892. Aangezien het
monument dateert van 1901 is het waarschijnlijk dat het
familiegraf dus al eerder bestond.
De zoon van Leopold en Julia, de in 1840 geboren
Jonkheer Josef M.W.E. de la Court erft de heerlijkheid
“Onsenoort”. Hij is genoodzaakt het kasteel met
toebehoren in 1904 te verkopen aan een groep Franse

Op maandag 9 maart 2020 organiseert de Werkgroep
Sterrenkunde Heusden (WSH) een excursie naar de Jan
Paagman Sterrenwacht in Asten (zie foto). Heb je interesse
om mee te gaan, dan ben je van harte welkom.
De tijdsindeling voor deze excursie is als volgt.
19.00u verzamelen bij de Heemkunde unit op Mariënkroon.
19.15u vertrek naar Asten,
22.30u terugreis naar Nieuwkuijk.
De kosten bedragen €3,00 per persoon. Deelnemers
moeten dit zelf betalen bij de entree van de Paagman
Sterrenwacht. Neem daarvoor gepast geld mee. Ook
introducés zijn van harte welkom!
Aanmelden a.u.b. vóór 1 maart, via het zenden van een
mail naar: info@wsh-Heusden.nl Bij aanmelding s.v.p.
naam of namen van de deelnemers vermelden.

Om de kosten te beperken rijden we met eigen auto’s met
elkaar mee. Kom je met eigen auto of wil je graag
meerijden met iemand anders, laat dat ook even weten in
de mail.
Voor informatie over een bezoek aan de Sterrenwacht zie
website: http://www.sterrenwachtasten.nl .
Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

Inleiding in de Filmzaal van ca 30-45 minuten

Voorstelling in het Planetarium van ca 30-45 minuten.
Hier zien we ruim 5000 sterretjes, alsof het nacht is
met allerlei bewegende elementen zoals zon, maan,
planeten etc. Dit is de grote trots van de sterrenwacht,
een aanrader en het historische instrument is uniek in
Nederland.

Bezoek aan de kijker in de koepel
Bij helder weer kijken we naar planeten, sterren en
andere hemellichamen.

Bezoek aan een kleine expositieruimte
“catering” is aanwezig: koffie / thee / fris
Het bestuur van de Werkgroep Sterrenkunde Heusden

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering
(ALV)
Op 11 februari vond de ALV plaats in De Remise in
Drunen. Hierbij een verslag op hoofdpunten van deze
bijeenkomst.
Met een opkomst van ruim 70 leden was de
ledenvergadering goed bezocht. Voorzitter Adrie Verboord
keek terug op het afgelopen jaar, waarin de activiteiten met
een relatie naar WOII de bovenhand gevoerd hebben. Er
waren dan ook genoeg mogelijkheden om het jaar in één
woord te typeren. Uiteindelijk is het, dankzij de 67 nieuw
ingeschreven leden in 2019 toch het woord GROEI
geworden.

Dagexcursie naar St. Niklaas
De dagexcursie zullen we dit jaar houden op zaterdag 13
juni met als bestemming de Belgische stad St. Niklaas. In
het volgende Plekbord meer informatie over het
inschrijfbedrag en de wijze van inschrijven.

In de ALV van 2019 is een aangepast Huishoudelijk
Reglement gepresenteerd, waarbij de vraag gesteld werd
om hiervan ook een verkorte versie te maken. De voorzitter
heeft deze gepresenteerd met de toelichting, dat als iedere
bestuurder doet, waarvoor hij bestuurder is geworden en
de vereniging zich beperkt tot heemkunde, ook een heel
beperkt Huishoudelijk Reglement afdoende is. Zowel de
uitgebreide als de korte versie zullen op de website worden
opgenomen.
Wie nog eens rustig wil bekijken, hoe actief de vereniging
in 2019 geweest is, leest er het Jaarverslag 2019 nog maar
eens op na. Kijk dan vooral ook eens naar het aantal
boekpresentaties in 2019! Ronduit indrukwekkend. De
opmerking uit de zaal of ‘aantal abonnementen MGT’ wel
gelijk staat aan het aantal leden, zal door het bestuur nader
worden geanalyseerd.

De Grote Markt in St. Niklaas, België

1944, Van Amsterdam naar Vlijmen
Onlangs ontvingen we onderstaande vraag, die we graag
aan onze lezers voorleggen.
Geacht bestuur
Bij het schrijven van mijn jeugdherinneringen komt mij het
volgende voor de geest:
Ik ben in het najaar 1943 of de eerste weken 1944 als
Amsterdams bleekneusje in Vlijmen opgevangen.
Ik herinner me nog dat ik in huis was bij een marechaussee
en zijn vrouw, er waren geen andere kinderen.
Als stadskind werd ik meteen achterop de fiets gezet, naar
de klompenmaker en kreeg ik voor het eerst klompen met
klompschoentjes erin.
Tijdens mijn verblijf werd er ook nog een feest gevierd,
waarschijnlijk zijn jubileum bij de marechaussee. Ik
herinner me vooral de taartjes!
Is er in Vlijmen iets bekend over de opvang van
Amsterdamse kinderen ?
Ik zou erg blij zijn met wat meer informatie ter
ondersteuning van mijn geheugen.
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groeten,

Voor penningmeester Frank Velthuizen was het de eerste
keer om de financiële kant van de vereniging toe te lichten,
hoewel de cijfers nog zijn opgesteld door scheidend
penningmeester Bart Beaard. Het ging Frank goed af,
waarbij hij de vragen uit de zaal adequaat wist te
beantwoorden. Voor de komende jaren kondigde hij alvast
enige aanpassingen aan. Conclusie was wederom, dat we
financieel een gezonde vereniging zijn.
De kascommissie benadrukte bij monde van Adri van den
Hoven het solide werk van penningmeester Bart Beaard en
administrateur Bart van de Wiel. Met veel waardering voor
het uitgevoerde werk stelde de kascommissie dan ook voor
om het bestuur te déchargeren op grond van de controle
der boeken.
Vervolgens was het tijd voor het agendapunt
‘bestuursverkiezing’. Bart Beaard was aftredend en niet
herkiesbaar, Gien van Wijk aftredend en herkiesbaar en
Jean-Pierre Beerens, Jan van Gils en Bas Rietkerk hadden
zich gekandideerd als nieuwe bestuursleden. Alle
kandidaten stelden zich persoonlijk voor en middels
applaus bevestigde de zaal dat ze allen als bestuursleden
mogen aanblijven dan wel welkom zijn. Daarmee is het
bestuur weer gekomen op 9 personen, allemaal mannen.
Het bestuur benadert zeker ook vrouwelijke leden om tot
het bestuur toe te treden, maar daarin zijn zij aantoonbaar
(nog) niet succesvol, zo gaf de voorzitter volmondig toe.

Mevr. M.E.M. Kuulkers-Jungman.

Vooruitlopend op de bestuursverkiezing is ook de
taakverdeling vastgesteld. Deze is ook in dit Plekbord
opgenomen en is uiteraard ook op onze website te vinden.
Zoals gebruikelijk presenteerde Gien van Wijk de
activiteiten voor 2020. Naast de vele activiteiten, die ook in
2020 gewoon voortgaan, benadrukte Gien ook, dat het
inpassen en inwerken van de nieuwe bestuurders ook de
nodige aandacht zal vragen.

Reacties hierop graag aan bestuur@hkkonsenoort.nl

Adrie Verboord, voorzitter

Ik denk dat je met dit bericht wel uit de voeten kan. Neem
gerust contact op met genoemde Hans van Tilborg, die
inmiddels van je vraag op de hoogte is.
Op 12 februari zijn de drie dozen overhandigd aan de
Archeologische Groep van het Oude Land van Heusden en
Altena (Archeo Altena). Voorzitter Cees van Maastrigt,
secretaris John Kollen en genoemde coördinator Hans van
Tllborg waren naar onze heemunit gekomen, waar de
overdracht heeft plaatsgevonden. Van onze kant waren
Gien en Corry van Wijk, Bas Rietdijk, Adrie van Bladel en
Adrie Verboord aanwezig, naast degene om wie deze
middag alles draaide: Anton van der Lee.

Elke dag angst
Overdracht archeologische vondsten
Opruimen levert altijd verrassingen op. Dat geldt ook voor
de zolder boven onze heemkamer, waar drie dozen met
onbeschreven archeologische vondsten werden
aangetroffen. Natuurlijk wordt dan meteen Anton van der
Lee ingeschakeld, want die weet doorgaans wel wat meer
dan een tipje van de sluier op te lichten.
In de berichten hieronder lees je de afloop van het
onderzoek.
Anton schrijft aan Teus van Tilburg van de Historische
vereniging Oude Land van Heusden en Altena het
volgende:
Momenteel zit ik met een archeologisch probleem. Bij het
opruimen van de zolder bij Heemkundekring Onsenoort
kwamen drie grote dozen met aardewerkscherven te
voorschijn, waarvan niemand de herkomst kent. Het betreft
met name kilo’s Romeins materiaal, inheems/Romeins of
Late IJzertijd, Badorf, Pingsdorf en grijs gesmoord
middeleeuws. Een oproep in het mededelingenblad van de
kring leverde maar één reactie op: het zou te maken
kunnen hebben met het Engelermeer, maar navraag bij de
naam die daarbij genoemd werd leverde geen uitsluitsel.
Op enkele scherven staat geschreven: “Hoeckenburg
1978”, maar ook dat toponiem was bij niemand bekend.
Mede omdat op sommige scherven nog kleiresten zitten
kwam ik tot de gedachte dat het ook wel eens te maken
zou kunnen hebben met jullie gebied en ik denk dan aan H.
Voogd, die destijds een uitstekende relatie had met onze
toenmalige secretaris Tarcisius van Schijndel. Is dit
toponiem misschien bij jullie bekend?
Het antwoord van Teus van Tilburg was als volgt:
Inderdaad een tijd geleden dat we contact hadden. Maar
nog altijd actief merk ik. Zoals ik schreef heb ik contact
gezocht met Kees van Maastrigt, voorzitter van de
Archeologische vereniging. Hij stuurde mij het volgende
bericht als reactie:
Teus , ik vermoed dat het uit onze streek komt gezien de
naam Hoeckenburg 1978 , Hoeckenburg in of bij Rijswijk is
een gewild archeologisch gebied. Ik denk dat de
verzameling te maken heeft met het ‘verdwenen’
materiaal van wijlen de heer Voogd? Wat wil de
heemkundekring met de drie dozen materiaal? Anton van
der Lee zal het materiaal gedetermineerd hebben
vermoed ik, maar als men het een andere bestemming wil
geven, dan zijn wij zeker bereid om daar in mee te
denken. Het zou in onze collectie niet misstaan. Voor
verder contact verwijs ik naar onze coördinator Hans van
Tilborg.

Vlijmen en de V.1 - vliegende bommen
Op 30 maart 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de
laatste V.1 vanuit Overijssel richting Antwerpen is
gelanceerd van een totaal van 5395 vanaf 16 december
1944. Een groot gedeelte daarvan is over onze regio
gevlogen, soms tot wel 100 stuks per dag.
Luisterend naar het geluid van de V.1 voelde men zich
veilig of zocht men juist zo snel mogelijk een afdoende
schuilgelegenheid. Maar de angst voor een neerstortende
V.1 zat er begrijpelijk bij onze bewoners maandenlang diep
in. Uiteindelijk zijn vier V.1’s voortijdig neergestort in de
bebouwde kom van Vlijmen, met 28 dodelijke slachtoffers,
vele gewonden en grote materiële verwoestingen tot
gevolg.
In de komende maanden zal door onze vereniging veel
aandacht besteed worden aan dit onderwerp. Op dinsdag 4
februari is dat programma begonnen met een lezing van
Henk Koopman. Koopman doet al sinds de jaren ’70 van
de vorige eeuw onderzoek over het onderwerp V.1’s in
binnen- en buitenlandse archieven en naar de vele
lanceerinstallaties en -plaatsen. In een volle zaal van
Fletcher Hotel Prinsen vertelde hij over de ontwikkeling, de
werking, de productie, de inzet van het wapen, de
slachtoffers enz.
Vliegende bommen
Bart Beaard heeft onderzoek gedaan naar de V.1 en heeft
de resultaten verwerkt in een 100 pagina’s tellend boek.
Hierin staat veel informatie over de ontwikkeling, werking
en productie van de V.1, de neerstortingen in Vlijmen en
omgeving, over de slachtoffers en de monumenten en ook
dagboekfragmenten van enkele Canadese militairen en
Vlijmenaren zijn in het boek opgenomen. Zie verder de
bijgesloten flyer.

Dorpswandeling ‘Vlijmen en
de V.1 - vliegende bommen’
Wandeling in Vlijmen met als thema V.1's door Bart Beaard
en Jan van der Linden.
Vertrek om 10.00 uur bij Fletcher Hotel Prinsen in Vlijmen.
Bij voldoende belangstelling zullen er nog meerdere
wandelingen volgen. Houdt hiervoor de plaatselijke
weekbladen en social media in de gaten voor de data en
tijdstip van vertrek.

Geruisloos in elkaar weerklinken
Drunense Deining verzorgt op iedere eerste zaterdag van
de maand een inspirerende ochtend in de Bibliotheek in
Drunen.
Op 7 maart a.s. met, zanger / liedjesdichter Legs Boelen uit
Nieuwkuijk.

Op zondag is dan de
dag van het festival:
op diverse podia binnen en buiten in
het centrum van
Lieshout - wordt
door diverse
Brabantse artiesten
opgetreden. Het
festival wordt
geopend om 13.00
uur en sluit om 18.00
uur. Bij slecht weer
wordt het hele
festival naar binnen verplaatst.
Meer info: www.brabantsdialectenfestival.nl

Wie, Wat, Waar?
De Boterfabriek St. Isidorus in Herpt
Ons heemgebied heeft meerdere boter-en melkfabrieken
gekend, onder andere ook in Herpt onder de naam St.
Isidorus. Onderstaande foto van het voltallige personeel
van deze fabriek is genomen in 1948. Onze vraag is wie
zijn deze personen die op de foto staan. Zij waren allen in
dienst van de boterfabriek. De meest rechtse persoon is de
directeur de heer Geurtsz. Als u iets over deze personen
weet, meld dit dan aan de heemkundekring Onsenoort,
mail gienvanwijk@ziggo.nl of 06-20266326. Wij zijn
benieuwd naar de reacties.

Legs Boelen tijdens een optreden in Elshout.
Foto: Arold van de Aa.

De toegang is gratis, maar wel even van te voren
aanmelden via www.bibliotheekheusden/activiteiten.
We vinden het fijn als we weten dat u komt.

14e Brabants Dialectenfestival in
Lieshout
Een even jaar, dus een Brabants Dialectenfestival op
e
zaterdag 13 juni, voor de 14 keer. Elk festival heeft een
thema. Dat is dit jaar: “Liefde is ’t skonste um te hebbe - ’t
moeilijkste um te kriege – ’t koiste um te verlieze”
Op zaterdagavond 13 juni is om 20.00 uur in het Dorpshuis
de avond van de schrijfwedstrijd. Tijdens deze bijeenkomst
is er aandacht voor dialecttoneel en zang, maar vooral voor
de liedjes, gedichten en verhalen die zijn ingestuurd door
de deelnemers aan de schrijfwedstrijd. Redactie
Plekbord: Ook vanuit onze vereniging zijn daarvoor
teksten aangeboden. Dan wordt bekend gemaakt wie de
winnaars zijn in de verschillende tekstsoorten, licht de jury
hun keuze toe en worden de dialectpenningen uitgereikt.
Maar er is ook een dialectquiz en er wordt opgetreden door
o.a. Stijn van de Ven. De avond is gratis toegankelijk voor
iedereen die in dialect geïnteresseerd is.

Samenstelling bestuur
Het bestuur is in 2020 op een aantal plaatsen gewijzigd. Hieronder vindt u de samenstelling van het huidige
bestuur van HKK Onsenoort. Tevens vermelden we wat hun aandachtsveld en verantwoordelijkheid is.
foto’s: Ad Hartjes
Adrie Verboord, Voorzitter

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Beheer verenigingssecretariaat
- Beheer digitale postbus
bestuur@hkkonsenoort.nl
- Aansturing bestuursvergaderingen
- Aansturing Algemene Ledenvergadering
- Ledenadministratie
- Beheer van het bestuursarchief

Frank Velthuizen, penningmeester

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Organisatie HKK Onsenoort
- Ledencommunicatie
- Redactie Plekbord
- Externe relaties
- Contacten met:
* Stichting Mariapoli Mariënkroon
* Stichting Abdij Mariënkroon
* Stichting Honsoirde

Gien van Wijk, Vice voorzitter

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Financiële administratie
- Project administratie
- Contactpersoon Commissie Excursies
- Beheer Webshop
- Beheer boekenvoorraad bij boekhandels

Adrie van Bladel, bestuurslid

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Activiteitencommissie, lezingen
- Beheer van de activiteiten agenda
- Beheer archief
- Beheer foto- en filmarchief
- Vertegenwoordiging naar Brabants Heem

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Beheer Heemkamer en Heemunit
- Huisvesting
- Activiteitencommissie, rondleidingen Mariënkroon.
- Beheer roerende zaken HKK Onsenoort

Jan van Gils, Secretaris
Nico Dircksen, bestuurslid

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Redactie MGT
- Beleidsgebied Monumenten
- Activiteitencommissie lid, publiciteit.
- Contactpersoon Educatiecommissie

Frans van Noppen, bestuurslid

Agenda maart 2020
Zondag 1 maart:
Expositie mandenmakerijen en leerlooierijen in de
heemkamer in de toren van Mariënkroon , geopend van
13.00 uur tot 17.00 uur. Traplift aanwezig.
Tot 11 maart in Vlijmen daarna tot eind april
in de bibliotheek in Oud Heusden:
Expositie over "75 jaar bevrijding en wederopbouw in de
Oostelijke Langstraat" in de bibliotheek van Vlijmen en Oud
Heusden. Op 20 panelen laat de heemkundekring het
verloop van de bevrijding en de wederopbouw daarna zien.
Openingstijden zie de openingstijden van de bibliotheek
van Vlijmen en Oud Heusden.

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Redactie MGT
- Activiteitencommissielid, exposities
- Beleidsgebied Kunst en cultuur
- Contactpersoon Postverzorging MGT
- Beleidsgebied Huisstijl
- Beleidsgebied website en digitale media

Bas Rietdijk, bestuurslid

Zondag 8 maart:
Wandeling in Vlijmen met als thema V1's door Bart Beaard
en Jan van der Linden.
Vertrek om 10.00 uur bij hotel Prinsen in Vlijmen. Bij
voldoende belangstelling zullen er nog meerdere
wandelingen volgen. Houdt hiervoor de plaatselijk
weekbladen en social media in de gaten voor de data en
tijdstip van vertrek.
Maandag 9 maart:
Excursie van de werkgroep Sterrenwacht naar de
Paagman sterrenwacht in Asten. Verzamelen om 19.00 uur
bij de heemunit op Mariënkroon, vertrek om 19.15 uur.
Kosten EUR 3,- pp.
Vervoer zal onderling worden geregeld. Aanmelden
schriftelijk via mail: info@wshheusden.nl Bij de opgave
vermelden hoeveel personen en hoeveel personen mee
kunnen rijden.
Woensdag 11 maart:
Onderwerp: "ELKE DAG ANGST - Vlijmen en de V.1vliegende bommen".
Inleider: Bart Beaard . Locatie: Bibliotheek Vlijmen.
Aanvang 19.30 uur
Inschrijven via de site van de bibliotheek.
Entree €5,- incl. koffie/thee bij binnenkomst. Men kan
vooraf betalen met IDeal

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Beleid Archeologie
- contactpersoon Archeologische Werkgroep
- Commissie 75-jarig bestaan HKK Onsenoort in 2022

Jean-Pierre Beerens, bestuurslid

Zondag 22 maart:
Wandeling in Nieuwkuijk over het landgoed Steenenburgh
(Voorheen land van ooit) door Henk Roestenburg en André
Janssen.
Vertrek om 10.00 uur op de parkeerplaats van de kwekerij
Roestenburg in Nieuwkuijk
Dinsdag 31 maart:
Boekpresentatie "ELKE DAG ANGST" over Vlijmen en de
V1 vliegende bom.
Locatie de bibliotheek in Vlijmen. Toegang gratis.
Aanvang: 19.30 uur

Verwacht en om alvast te noteren in uw agenda :
dinsdag7 april:
Lezing over "75 jaar bevrijding en wederopbouw van de
Oostelijke Langstraat" door Gien van Wijk.

Aandachtsveld/verantwoordelijkheid
- Activiteitencommissie, Wandelingen
- Beleidsterrein Landschapscultuur

Vrijdag 1 mei:
Lezing over de Tweede Wereldoorlog en de stadhuisramp
in Heusden door de militair historicus Christ Klep i.s.m. de
Werkgroep stadhuisramp Heusden.
Locatie: De Remise in Drunen

