
 
 
Beste Lezers 
 
We krijgen regelmatig wel positieve reacties op ons Plekbord, en dat horen we uiteraard graag. 
Zo ook van Annelies van der Sanden, die schrijft: 
  
Met plezier weer het plekbord gelezen, waarin vooral duidelijk is dat Bart en Adrie nog altijd super actief 
zijn. Ik las ook het stukje over de meimaand in Elshout. 
Tja, ook daar gewijde stilte. Daarom verbaasde het mij, dat jullie niets vermelden over het optreden van 
de kinderen van Fiedelino. Ik stuur jullie daarom hierbij de link. Mooie muziek, mooie beelden van 
Elshout. Misschien de moeite om ook dit kenbaar te maken aan de leden van HKK? 
 
Groetjes  Annelies 
 
Dat doen we zeker Annelies, zeer de moeite waard, dank je 
 
Open onderstaande link en u krijgt een fraaie indruk van “Fiedelino” en Elshout 
 

Fiedelino Meimaand Mariamaand 
 

 

De Wolf is terug en weer weg! 
 
Sinds 2018 is de wolf weer in ons land. Aanvankelijk dacht men nog aan een (studenten)grap, toen een 
dode wolf gevonden werd. Inmiddels weten we, dat het zeker geen grap is en dat de wolf inderdaad 
vanuit Duitsland naar ons land is gekomen. De Veluwe leek een prima leefgebied voor de nieuwe 
landgenoot. 
We weten nu ook, dat een wolf blijkbaar niet 
persé honkvast is en vanaf de Veluwe de 
kuierlatten heeft genomen. Vanaf het 
moment, dat hij in ons heemgebied is 
gesignaleerd, waarbij hij een spoor van 
doodgebeten schapen heeft achtergelaten, 
is 'onze' wolf zelfs landelijk nieuws 
geworden. 
In Hedikhuizen en in Vlijmen in het 
Geerpark en aan de Voordijk is de wolf 
inmiddels waargenomen. 
Ruim 150 jaar was de wolf weg uit 
Nederland, maar nu weten we, dat hij terug 
is. De wolf heeft zich inmiddels opgewerkt 
tot een  beschermde diersoort, Hij doet er 
dus toe in ons dierenrijk. Sommige mensen zijn buitengewoon opgetogen, dat de wolf terug is. Anderen 
vinden vooral, dat hij zichzelf een slechte dienst heeft bewezen om bij ons een permanente 
verblijfsvergunning te krijgen. Om één schaap op te peuzelen, hoeven er toch geen 60 omgebracht te 
worden? Of zou het de wolf om de wol te doen zijn, zodat hij zich binnenkort echt kan voordoen als een 
wolf in schaapskleren? 
 
Inmiddels is de rust weergekeerd in Heusden. De wolf heeft ons heemgebied verlaten en is sindsdien 
gesignaleerd in België. Toch zal de discussie over de vraag of een wolf nou wel of niet thuishoort in 
Nederland nog wel even voortduren. 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FT-JkTCzy78I&amp;data=02%7C01%7C%7C0a80699251a44192121b08d7f6abd8f7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637249090251268683&amp;sdata=eAEgacXtWyQKl4JnRVV%2BY3l64jRg31uNR2VqqoeNy%2Bs%3D&amp;reserved=0


Uitreiking zachte G prijs  
 
De Zachte G prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan iemand of 
een organisatie, die zich bezig houdt met de in stand houding en 
de promotie van de vele Brabantse dialecten.  De feestelijke 
uitreiking stond aanvankelijk gepland op 18 maart in de Leest in 
Waalwijk, maar die werd er door corona uitgegooid. Nu zaten we 
gewoon thuis in de eigen stoel te kijken naar de prijsuitreiking. 
 
De Zachte G prijs 2020 is na rijp beraad toegekend aan Cor 
Swanenberg uit Middelrode. Uit een totaal aanbod van 24 genomineerden is Cor uitverkoren voor zijn 
brede oeuvre over een tijdspanne van 45 jaren. Zonder meer een terechte winnaar. 
 
Hoewel wij dus geen winnaar uit eigen gelederen mogen begroeten, is de inbreng van Heemkundekring 
Onsenoort toch aanzienlijk geweest. Allereerst was Marie van de Middelhaai een van de 24 
genomineerden. Yoïn van Spijk, onze eigen taalkundige, maakte deel uit van de 3-hoofdige jury en 
presenteerde de Brabant-brede dialect quiz, Legs Boelen tenslotte verzorgde de muzikale inbreng in het 
programma.  Kortom, met een bevlogen genomineerde, een deskundig jurylid en een luisterliedjesmaker 
was het voor onze vereniging een geslaagde avond. 

 

 

Waar komt de koe vandaan? 
 

Gebruik onderstaande link om kennis te nemen van het toch wel verrassende 
antwoord van iemand, die toch wel héél veel weet. 

 
Wim Daniëls en Yvonne Gijsbers - Koeien, Brabants 

 
  

 

Weekblad Heusden 
 

In deze coronatijd krijgt heemkunde ruim baan in Weekblad Heusden. Met onderstaande link is dit 
weekblad op te halen en zijn de artikelen te lezen van de hand van Bart Beaard en Bert Meijs. Bij 
gelegenheid van de 65e verjaardag van de kerk van Nieuwkuijk heeft pastoor Lebrun een heel 
lezenswaardig artikel geschreven, waarin de Bossche School architectuur van deze kerk ruime en 
verrassende aandacht krijgt. 
 

Weekblad Heusden 17 juni 2020 
 

 

Voorzichtige herstart Werkgroep Sterrenkunde Heusden 
 

De Zonnemiddag (zie hieronder) vormt een voorzichtige 
herstart van de Werkgroep Sterrenkunde Heusden en voor 
de eerste keer wordt er waargenomen vanaf de nieuwe 
Sterrenwacht Fort Hedikhuizen. Het Fort is eigendom van 
mw. I. v.d. Stelt en wordt mede onderhouden door dhr. A. 
Hoos. 
Het Fort dateert van 1860 en werd in de originele staat 
hersteld / gerenoveerd. 
Het is echter door de coronacrisis nog te vroeg om in het Fort 
zelf een presentatie of bijeenkomst te organiseren. 
Het bestuur streeft naar een hernieuwde opstart in de maand september. Wel wordt er nog nagedacht 
om in augustus een waarnemingsnacht te organiseren om de meteorenzwerm de Perseïden waar te 
nemen. Info volgt later. 

https://youtu.be/hj02Jr4PXgQ
https://issuu.com/uitgeverij/docs/heu_20200617/1?e=4988217/78828992


Zonnemiddag 5 juli 2020 
 
De Zonnemiddag vindt plaats, op het binnenterrein van de nieuwe Sterrenwacht Fort Hedikhuizen. Dit 
terrein is in de open lucht. Er zullen twee tijdzones worden ingedeeld namelijk van 13.30 uur tot 15.00 
uur en van15.00 uur tot 16.30 uur. In totaal worden er per tijdzone 30 personen toegelaten. Dit is 
exclusief het bedienend personeel, de bestuursleden de WSH en uiteraard de eigenaresse en de 
beheerder. 
Indien het maximale aantal van 30 personen per tijdzone niet wordt gehaald door inschrijvingen van 
onze leden, zullen we andere geïnteresseerden de mogelijkheid geven zich in te schrijven. 
Er is een cateraar aanwezig genaamd: De Smaakfabriek. Deze helpt ons met de corona maatregelen en 
zorgt voor de consumpties (tegen betaling). 
Op de Zonnemiddag gelden vanzelfsprekend de maatregelen afgekondigd door het RIVM in verband 
met covid‐19 (corona). 

Iedere genodigde krijgt te maken met triage, waarbij hun onder meer wordt gevraagd naar 
gezondheidsklachten van henzelf of huisgenoten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk 
ademen, benauwdheid of koorts. Indien hiervan sprake is wordt aan de betreffende persoon verzocht om 
van de waarnemingsmiddag af te zien. 
Heeft u plotseling last van ernstige klachten, blijf dan thuis en meldt u af bij de secretaris van de WSH. 

Inschrijven kan via: info@wsh-heusden.nl 
 

Er geld een maximum van 30 inschrijvingen per tijdslot. Leden van de WSH hebben voorrang. 
Maar laat u zich bij interesse zeker niet tegenhouden om u in te schrijven  

 

 
 

De Werkgroep Sterrenkunde Heusden 
 

In dit Plekbord Extra een uitnodiging om deel te nemen aan de zonnedag van de WSH, de Werkgroep 
Sterrenkunde Heusden. Waarom staat zo’n bericht in het Plekbord van de heemkundekring?  
Gelukkig is dat gemakkelijk uit te leggen. De WSH is namelijk een werkgroep binnen de 
heemkundekring.  In Vinkel staat een echte sterrenwacht, Halley. De mensen daarvan wilden ook graag 
geïnteresseerden in de Langstraat bereiken en waren daarvoor op zoek naar een geschikte ruimte. Nou, 
onze heemunit leende zich daar prima voor en zodoende heeft de WSH nu ook haar thuisbasis op 
Mariënkroon. In plaats van het vragen van een vergoeding voor het gebruik van de ruimte hebben we 
afgesproken, dat die gratis ter beschikking gesteld wordt door de heemkundekring, maar dat de leden 
van de WSH dan wel lid zouden worden van onze vereniging. Een afspraak, waarmee iedereen blij is.  
 
Tenslotte, ga gewoon even kijken op 5 juli, mooie locatie bij het Fort, enthousiaste deskundigen en er is 
echt heel veel te zien aan onze ‘koperen ploert’, de zon. 
 

Adrie Verboord 

Voorzitter Heemkundekring Onsenoort 

mailto:info@wsh-heusden.nl

