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Volgens de dagelijkse berichten lijken we het Covid-19 virus redelijk onder controle te
krijgen. Maar er worden nog iedere dag corona-patiënten in de ziekenhuizen opgenomen
en helaas zijn er ook nog iedere dag mensen, die de strijd tegen het virus verliezen. De
mensen, die besmet zijn geweest, zeker die daarvoor ook op de IC behandeld zijn, wacht
een lange revalidatie. Alle lezers, die zich hierin herkennen, wens ik graag sterkte en
doorzettingsvermogen toe om weer zo goed als mogelijk is, de conditie van vóór corona te
hervinden.
Tegelijk worden allerlei maatregelen uit de eerste maanden van de pandemie nu stapje
voor stapje versoepeld. Velen snappen deze aanpak, anderen snappen er dan weer
helemaal niets van. Het zal ook echt niet meevallen om een anderhalvemetersamenleving
blijvend vorm te geven. Ook niet om het lichamelijke contact, waarmee we kunnen groeten,
knuffelen, vieren, troosten, bemoedigen of gewoon wat gekheid maken met elkaar,
langdurig achterwege te laten. Laten we in ieder geval proberen om datgene te doen,
waartoe we onder de huidige omstandigheden zelf in staat zijn. We hebben invloed op ons
eigen gedrag, veel minder en waarschijnlijk helemaal niet op het gedrag van anderen.
Laten we hopen, dat in het Plekbord van juni geschreven kan worden, hoe ongelooflijk blij
al die mensen in bejaardenhuizen en zorginstellingen zijn, dat ze weer bezoek mogen
ontvangen en hoe blij al die bezoekers zijn, dat ze daar weer naar binnen mogen.
Adrie Verboord, voorzitter

Dorpswandeling ‘Haarsteeg’ en fietstocht ‘Hedikhuizen 19131930’.
Enkele leden hebben zich gemeld om met mij de ‘Dorpswandeling Haarsteeg’ op te zetten.
Binnenkort maken we al een proefwandeling, waarna we kunnen beginnen met het
samenstellen van het wandel- en informatieboekje. De fietstocht hebben we al enkele
keren gereden en we zijn nu hiervoor ook bezig met het informatieboekje. We hopen in
september de wandeling en de fietstocht op de activiteiten agenda te kunnen aanbieden.
Voor beide activiteiten willen we het audiosysteem gebruiken.
Bart Beaard

Column

Het verleden blijft …….

Aardappelen poten

Via de Heemkundekring “Onsenoort” te Nieuwkuijk ben ik
in het bezit van het boek “De Stadhuisramp” met als
ondertitel ‘een onbestrafte oorlogsmisdaad’, geschreven
door Geke van de Merwe – Wouters .
De belangstelling voor de stadhuisramp ligt simpel in het
feit dat ik geboren Heusdenaar ben en mijn jeugd daar heb
doorgebracht. Ons gezin, vader, moeder met vijf kleine
kinderen zijn in die nacht van 4 op 5 november 1944
ontsnapt aan de oorlogsmisdaad waarbij 134 inwoners
omkwamen . Het gedeelte van de schuilkelder waar wij die
nacht verbleven stortte niet in !
Het boek is een uitgebreide weergave van feiten die plaats
vonden gedurende de oorlogsjaren en de jaren daarna.
Lezend, kijkend en bladerend komt veel opnieuw naar
boven zoals dat ook is bij de jaarlijkse herdenking. Tijdens
het lezen voel je dat de spanning stijgt naarmate de nacht
van 4 op 5 november dichterbij komt in het verhaal. Mijn
herinnering hieraan, ook al is die vaag omdat ik nog een
kleuter was, wordt aangevuld .Het geheugen rakelt feiten
en verhalen op die ergens verborgen zitten. De geplaatste
foto’s bij de teksten visualiseren de omstandigheden en
voor mij vooral de vele mannen/vrouwen, vader/moeders,
die destijds deel uit maakten van de inwoners van de stad.
Ik wordt geraakt door de beschreven belevenissen van
markante persoonlijk- heden uit die tijd. Indrukwekkend,
vaak tragisch en aangrijpend, over wat zij meemaakten en
hoe zij later omgingen met deze traumatische gebeurtenis
in hun leven . Lang werd er niet of nauwelijks over
gesproken in mijn jeugd. Nu staat het weer eens zwart op
wit. Dit boek zorgt ervoor dat ook de toekomstige
generaties niet vergeten. Het is zeker niet alleen een mooi
verzorgde uitgave, het boek is vooral een waardevol
document

De afgelopen maanden kon het niet
anders of de maandelijkse column
moest over het corona virus gaan.
Gelukkig gaat het weer de goede
kant op, maar we blijven er verstandig aan doen om de
adviezen te blijven opvolgen. Daarom deze maand weer
een column met een ander onderwerp, het aardappelen
poten.
Nou ben ik niet op dit onderwerp gekomen vanwege de
aardappelsoort die Eigenheimer heet. Dat bruggetje had de
lezer zelf ook wel kunnen bedenken, toch? Nee, het idee is
al fietsend ontstaan langs de Maas ter hoogte van
Hedikhuizen, in een tijd dat er nog geen wolf ronddoolde en
schapen doodbeet. Al fietsend zag ik op een groot perceel
een akkerbouwer aan het werk, die aardappelen aan het
poten was. Hij zat op een trekker, waarachter een bak hing
3
van minstens een m (kubieke meter), helemaal vol met
pootaardappelen.
Vroeger werd doorgaans gesproken over een mud
aardappelen. Een mud is een inhoud van 100 liter, die voor
een product als aardappelen wordt vertaald naar een
gewicht van 70 kg. Als achter die tractor dus inderdaad een
3
bak van een m heeft gehangen, dan heeft daarin 100 mud
pootaardappelen gezeten oftewel 7.000 kg. Daarbij
werden de aardappelen volautomatisch gepoot en werd de
rij meteen aangevoord, zo noemden wij dat althans.
Zodra je bekomen bent van de fascinatie over deze vorm
van hedendaagse akkerbouw, dan gaan de gedachten
vanzelf terug naar vroeger. Terug naar de tijd, dat een
hoek aardappelen poten nog handwerk was. Moeilijk was
het niet, dus het hele gezin kon er aan meewerken. We
gaan er natuurlijk van uit, dat het land er ‘pootrijp’ bijlag.
Het eerste, dat we dan deden was de lijnen uitzetten.
Daarvoor werd
een speciaal soort
hark gebruikt met
een stuk of vijf
tanden, die precies
de afstand tussen
aardappelstamper
twee rijen
aardappelen uit
elkaar stonden. Daarna konden de mannen aan de gang
met de aardappelstamper. Inmiddels heb ik geleerd, dat je
voor een afbeelding moet zoeken op aardappelzetter of –
poter, anders krijg je zo’n keukending om stamp mee te
maken.
de aardappelstamper maakte je een gat van precies de
juiste diepte. Daarbij was het de kunst om in een goed
ritme te komen, waardoor je zonder te stoppen de gaten
mooi op de vereiste afstand kon maken, precies op het
midden van de vooraf getrokken lijn. De pootaardappelen
werden in een emmer gedaan, die onder de arm gedragen
werd, zodat het gemakkelijk was om steeds weer een
aardappel te pakken en in het pootgat te gooien. Daarna
(of meteen mee, dat kan ik me eigenlijk niet meer
herinneren) de gaten dichtgooien en wachten, totdat de
aardappelen boven de grond kwamen.
Als de planten groot genoeg waren, dan moesten de rijen
worden aangevoord. Ook hiervoor was gereedschap
beschikbaar. Wij waren thuis niet gemechaniseerd, dus bij
dit werk moesten we letterlijk ‘werken als paarden’. Eentje
trekken en eentje sturen en duwen, maar het ging.
Is dit heemkunde? Ik denk het wel, want veel trouwe lezers
zullen zich hierin ongetwijfeld herkennen. Blijf gezond.
Adrie

Peter van den Broek
’s-Hertogenbosch, mei 2020

Vlijmen en de V.1 - vliegende bommen
Het boek met de titel “ELKE DAG ANGST - Vlijmen en de
V.1-vliegende bommen” is voor €19,- te koop bij de
boekwinkels Bruna in Vlijmen en Sikkers in Drunen en via
de webwinkel www.hkkonsenoort.nl.
Enkele reacties op het boek:
- “Het brengt opheldering in een
thematiek die wel leeft maar
ongekend bleef en het legt iets
vast wat Vlijmen niet kan en mag
vergeten.”
- “Heel hartelijk dank voor het
boek dat je geschreven hebt.
INDRUKWEKKEND en zeer
herkenbaar. Het is een boek dat
bij de geschiedenis van Vlijmen
hoort.”
- “Complimenten! Fantastisch
boek!”
- “Your book is wonderful. Our congratulations to you and
all your research and fact finding. I am very happy with the
pages you spent on Reid Evans and enjoyed reading about
Len van Roon.”
- “Ik ben met veel plezier je V.1 boek aan ’t lezen.”
- “Wat een mooi document. Prachtige druk en mooie
verhalen. Voor mij veel nieuwe dingen.”
Etc. Etc.
Bart Beaard

Gratis af te halen!
Ik heb heel veel jaargangen Historisch Nieuwsblad en
Spiegel Historiael / Geschiedenis Magazine. Wie
geïnteresseerd is, mag ze allemaal hebben! Eén
voorwaarde: wel graag alles, geen losse nummers of
jaargangen.
Het betreft de volgende jaargangen:
- Historisch Nieuwsblad: 1996, 1997, 2003 t/m 2017
- Spiegel Historiael / Geschiedenis Magazine: 1978 t/m
2017
Hoewel er hier en daar een nummer zal ontbreken, zijn
veruit de meeste jaargangen compleet. Van Geschiedenis
Magazine jaargang 2009 ontbreken 4 van de 8 nummers.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jos
Niewold: nwld@protonmail.com
Drs. Jos Niewold • Docent geschiedenis &
Instituutsopleider • Fontys Lerarenopleiding Tilburg,
Prof. Goossenslaan 1-01, 5022 DM Tilburg • Gebouw
P1, postvak A224. kamer A1.31 • Postbus 90900, 5000
GA Tilburg.

Monumentmomentje
Toen ik onlangs eens ging kijken wat er van het kasteel
Drunen is geworden na de restauratie, werd ik aangenaam
verrast. Het in mijn ogen spuuglelijke roze kasteel is
verdwenen en het originele poortgebouw met aanbouwen
staat weer in zijn volle glorie zoals het behoort.
Het oorspronkelijke bij deze gebouwen behorende kasteel
“Steenenborgh” stamt uit 1230. In 1231 gaat de heerlijkheid
Drunen van Dirk van Altena over naar de hertog van
Brabant. In 1387 wordt het kasteel door de hertogin
Johanna van Brabant verhuurd aan Paulus van
Haestrecht. De mannelijke lijn van deze familie Van

Haestrecht ( ook van Haastrecht) sterft uit met als resultaat
dat in 1694 een van de vrouwelijke nazaten, Isabella, huwt
met Johan van Wassenaer. Hun dochter Jacoba trouwt
met Floris van Schagen van Beieren en hun dochter Maria
trouwt op haar beurt in 1707 met Jean François Paul
Emile d'Oultremont, graaf van Oultremont, baron van Hansur-Lesse. Zo ontstaat de naam Kasteel d’Oultremont. De
familie gebruikt het kasteel als buitenverblijf en laat er hun
hofkapelaan als rentmeester verblijven. In 1795 brandt het
oorspronkelijke kasteel grotendeels af. Het poortgebouw
e
wordt in het begin van de 19 eeuw weer opgebouwd en
later in 1875 volgt een uitgebreidere verbouwing onder
architectuur van Hendrik Jacobus van Tulder. Uit die tijd
stamt onder meer de linkervleugel met hangtorentjes en de
middenpartij.
Hendrikus (Hendrik/Henri) Jacobus van Tulder (Tilburg,
1819 - Schaerbeek (BE), 1903) is de eerste Tilburgse
architect die als architect te boek staat en al werk levert
vóór 1850. Het is dus niet de eerste de beste. Hij werkte
veel in opdracht van het Bisdom Den Bosch en veel kerken
in Brabant en in ons heemgebied zoals de Sint-Jan
Geboortekerk in Vlijmen, de in de oorlog vernietigde SintLambertuskerk in Drunen en de Sint Jan Evangelistkerk in
Elshout zijn van zijn hand.
Gelukkig dus dat het kasteel is hersteld, zodat we een
stukje van onze geschiedenis en iets van deze bijzondere
architect kunnen blijven zien. Sprookjeskastelen horen in
de Efteling.
N. Dircksens

Zuiderwaterlinie
Al enkele jaren ben ik namens de hkk lid van een
werkgroep die zich bezig houdt met het provinciale project
Zuiderwaterlinie. Voor mij betekent dat, dat ik historisch
onderzoek doe naar de Stelling van Heusden en dat zijn
een aantal forten, schansen, batterijen en inundatiesluizen
rondom de Vesting Heusden. Met Ad Hartjes doe ik op dit
moment een deelonderzoek naar de Pruimendijk, die liep
vanaf Fort Doeveren over Heesbeen naar de Hoge
Maasdijk bij Aalburg. Enkele dagen nadat in 1880 de
Heidijk in Nieuwkuijk is doorgebroken, is ook de in slechte
staat verkerende Pruimendijk doorgebroken, waardoor het
Land van Heusden en Altena tot Werkendam onder water
is komen te staan. Bijzonder is dat we nog ~75 meter van
deze dijk hebben kunnen vinden. Aan dit onderzoek
werken ook Kees van Everdingen, oud-inwoner van
Heesbeen, en Martien Buijs uit Heesbeen mee.
Bart Beaard

Op de kaart is de ligging van de vroegere Pruimendijk in rood
aangegeven

Elshout in de meimaand van 2020
Alleen al deze titel verraadt, dat deze meimaand in Elshout
anders verloopt dan die in 2019, 2018 en al die vele jaren
daarvoor. Ieder jaar volop bedevaartgangers uit de hele
omgeving, die naar de Sint Jan in Elshout trekken voor de
Maria verering. Geestelijken, gildes, koren en
muziekgezelschappen, die iedere zondag de vieringen
opluisteren om uiteindelijk de maand af te sluiten, zoals dat
alleen in Elshout kan.
Op Hemelvaartsdag zijn we niettemin toch naar Elshout
gewandeld. Wie gedacht had, dat we bij aankomst de
teleurstelling met een schop hadden kunnen opscheppen,
komt bedrogen uit. Niks daarvan, we werden enthousiast
ontvangen, hebben een minuut of 10 over de
heemkundekring staan praten en zagen in die tijd nog de
nodige bekenden binnenkomen. Gewoon even
binnenlopen, kaarsje aansteken, Weesgegroetje doen en
dan doorlopen naar de kapel. Daar was het rustiger dan in
de kerk. Een fietsend echtpaar vertrok toen wij
aankwamen. Op onze welgemeende opmerking ‘wat een
weertje, hè?’ was het antwoord slechts ‘Regen hebben we
nodig, het moet dagen regenen’. Tja, ook daarvoor kun je
bij Maria een kaarsje opsteken en een Weesgegroetje
doen.

Hopelijk is dit volgend jaar weer realiteit, de processie voor de
Elshoutse Wonderbare Moeder op maandag 31 mei 2021
Foto: Heusden in Beeld

Naast vele priesters uit de regio, waaronder in het verleden
bisschop Muskens en aartsbisschop Simonis, zijn ook
afgevaardigden van het Hubertusgilde uit Drunen, het St.
Catharinagilde uit Vlijmen en het Ambrosiusgilde uit
Haarsteeg vaak van de partij. Uiteraard zijn hier ook vele
Elshoutenaren en andere pelgrims bij aanwezig om al
biddend deel te nemen aan deze traditie.
Vanuit de kerk in Elshout vertrekt de processie naar de
genadekapel, waar een korte dienst wordt gehouden. Bij
terugkomst in de kerk wordt de meimaand afgesloten met
een eucharistieviering, waarna er nog een gezellig
samenzijn is in het naastgelegen gemeenschapshuis `t
Rad.
Helaas kan dit allemaal niet doorgaan dit jaar, het
Coronavirus gooit ook hier roet in het eten. Laten we hopen
dat de vele kaarsjes die zijn aangestoken, bijdragen tot een
voorspoedige gezonde maatschappij, want daar kijken we
met z’n allen toch naar uit.
André Schalken, Adrie Verboord en Toon Goot

De restauratie van een Rijksmonument
in Drunen

De fraai versierde Mariakapel in de Elshoutse Kerk
Foto: Toon Groot

Hoe dan ook, het is verschrikkelijk jammer voor alle
vrijwilligers, die zich jaarlijks inzetten voor de meimaand
vieringen, maar voor ons was het onder deze heel andere
omstandigheden toch een waardevol pelgrimstochtje.
Komende zondag 31 mei is het “Onzendag” in Elshout. Al
jarenlang dé dag voor de Elshoutse bevolking, dan worden
de Kerkstraat en Kapelstraat opgesierd met bloembakken
en vlaggen, ook de nationale driekleur wordt dan
uitgestoken. Want er zou een processie langstrekken ter
ere van Elshouts Wonderbare Moeder. Een processie waar
vele verenigingen aan deelnemen zoals de OLV Schuts,
Fanfare E.M.M. en het kerkkoor.

Vele jaren heeft ons
Drunense lid Theo van
Drunen aan zijn
boerderij en
Rijksmonument 526444
aan de Grotestraat in
Drunen weinig
onderhoud gedaan.
Omdat hij zelf elders
woont, is hij sinds het
overlijden van zijn oom
Kobus vele jaren op
zoek geweest naar een
nieuwe eigenaar. Dat is
inmiddels gelukt en
momenteel is de nieuwe
eigenaar druk doende om het dak te restaureren. De
boerderij is gebouwd omstreeks 1840 en is met zes
generaties altijd bewoond geweest door familie van
Drunen.
Foto: Ad Hartjes.

Inleveren kopij voor het Plekbord
Uiterlijk vóór 15 juni a.s.

Inundatiedijk, de Bossche Sloot, Hongerenburg, de Pleune
Wiel in Drunen, de Konijnenberg in Vlijmen, en zo verder.
Mocht iemand een idee hebben van een object of streek
binnen ons heemgebied dat de aandacht in het boek
verdient, laat het dan de schrijver weten per mail. Zo heeft
onze voorzitter Adrie Verboord het idee ingebracht voor
een hoofdstuk over "Den Naakten Hoek en het Mijntje".
Laat uw gedachten eens de vrije loop en mail mij
(gienvanwijk@ziggo.nl) als u iets interessants weet over
ons heemgebied, zeker afbeeldingen zijn daarbij zeer
welkom.

"De Oostelijke Langstraat in kaart en
beeld gezet"
Al tijdens het schrijven van mijn vorige boek "75 jaar
bevrijding en wederopbouw" in 2019 in het kader van 75
jaar bevrijding van de Oostelijke Langstraat, leefde bij mij
het idee iets te doen met de verhalen uit 70 jaar Met
Gansen Trou. Veel verhalen zijn ooit geschreven met de
kennis van toen en weinig geïllustreerd. Al vrij snel had ik
een concept in gedachten om een selectie van deze
verhalen te combineren met de vele historische
topografische kaarten van ons heemgebied. Toen trad
Corona in ons leven en kwam er ineens veel ruimte vrij
voor de heemkunde. Een nieuw boek was geboren.
Inmiddels is het al gevuld met 150 pagina's met veel
afbeeldingen en foto's.

Bart van de Wiel en Frans van Halder op de eendenkooi in het
natuurgebied De Sompen en Hooislagen.
(fotocollectie Frans van Halder)

Gien van Wijk

Over Boeken gesproken
‘Hoe de mandenindustrie verdween’

Wat is de opzet van het nieuwe boek, dat uiteraard nog in
de conceptfase verkeert? Het boek gaat 50 hoofdstukken
omvatten, elk hoofdstuk is 3 tot 4 pagina's. Ieder hoofdstuk
beschrijft een object, gebied of streek in ons heemgebied.
Voorwaarde is, dat het een historische achtergrond heeft
en is te herkennen op een historische topografische kaart.
Elk hoofdstuk begint met de historische kaart of een
fragment daaruit met zo mogelijk historische afbeeldingen,
vervolgens een stuk historie uit oude MGT jaargangen,
geactualiseerd met de kennis en gegevens van nu. Het
hoofdstuk eindigt met de omschrijving van heden met
afbeeldingen van nu. Dit wil zeggen, wat er nog van terug
te vinden is in het landschap. Dus vandaar de titel van het
boek, "De Oostelijke Langstraat in kaart en beeld gezet".
Voorbeelden van een object, streek of gebied, die in het
boek aandacht krijgen met een hoofdstuk zijn De
Wielewatjes in Haarsteeg, De Pessert in Drunen, De
ontginning De Margriet, De Hedikhuizense Sas, De
Sompen en Zooislagen, Den Naakten Hoek en het Mijntje
in Vlijmen, het kasteel van Heesbeen, de Militaire

Het boek ‘Hoe de mandenindustrie verdween’ (1844-1984)
is uit. Joop Roes, oud-econoom en schoonzoon van de
laatste mandenfabrikant in Haarsteeg en oud-journalist
Frans van Halder (nazaat) doken samen in de historie van
het bedrijf Prinsen & Van Halder Bros Manden. Ze deden
dat aan de hand van een deel van de boekhouding van
deze eens grootste mandenfabriek in het land. In hun
beschouwingen betrekken ze ook de boekhouding van
‘concurrent’ Van Wagenberg-Festen uit Vlijmen. De
geschiedenis van de Haarsteegse fabriek vormt de rode
draad voor de beschrijving van de hoogte- en dieptepunten
en uiteindelijk het verdwijnen van de gehele
mandennijverheid uit de regio. Want ook in Vlijmen,
Nieuwkuijk, Ammerzoden, Kerkdriel en Wijk en Aalburg
waren ooit grote aantallen mandenvlechters actief.
De geschiedenis in dit 250 pagina’s dikke, rijkgeïllustreerde boek start rond 1840 toen de eerste Van
Halder in manden actief werd. Dries van Halder, de vierde
generatie, deed in 1984 het licht uit in zijn fabriek en
daarmee was het gedaan met de mandenindustrie in
Haarsteeg en omgeving.
De zoektocht van Roes en Van Halder in de afgelopen
jaren levert boeiende bevindingen op. Zoals het ontstaan
van deze nijverheid in dorpen langs De Maas. En het feit
dat op het hoogtepunt van de Haarsteegse fabriek daar
150 mandenmakers werkten. Vooral Pieter Prinsen, door
Jan als commercieel talent in zijn bedrijf gehaald, trok er
op uit om klanten te werven in Groot-Brittannië. Met als
resultaat dat maar liefst rond 90 procent van de totale
productie aan de andere kant van de Noordzee terecht
kwam. Daar komt later ook de toevoeging ‘Bros’ vandaan
aan de naam Prinsen & Van Halder. ‘Bros’ staat voor

Het boek werd door Joop Roes (m) en Frans van Halder (r)
aangeboden aan wedhouder Blankers

brothers ofwel broers. ‘Bros’ werd toegevoegd na de fusie
van Prinsen & Van Halder met de Gebroeders Van Halder,
het bedrijf van de halfbroers van Jan, Antoon en Johan.
In dit boek onthullen de auteurs voor het eerst in de historie
wat die fabrikanten verdienden en wat er in heel slechte
jaren bij moest bij hun handel. Ook de inkomsten van
mandenmakers komen aan de orde. In de slechtste jaren
was dat bar weinig. Geen wonder dat stakingen begin
vorige eeuw schering en inslag waren. Mandenmakers
vochten voor betere arbeidsvoorwaarden en ook die strijd
komt uitgebreid aan bod. Daarnaast is beschreven wat de
rol van de Van Halders in de samenleving Haarsteeg was
en hoe ze zich daarin gedroegen. In ‘Hoe de
mandenindustrie verdween’ beschrijft Frans van Halder ten
slotte ook hoe het is om zelf op de plank plaats te nemen
en mandjes te vlechten.
Onze heemkundekring werkte mee aan de uitgave van dit
boek. Daarom kunnen wij het aan onze leden aanbieden
voor €22,50 (winkelprijs €27,50). Wil je een boek voor deze
speciale prijs, maak dan vóór 21 juni 2020 het bedrag van
€22,50 over op rekening NL19RABO0136504418 t.n.v.
Heemkundekring Onsenoort onder vermelding van
‘Mandenboek van Halder’. Na genoemde datum bent U op
de winkel of de webshop van Picture Publishers
aangewezen.

Wie, Wat, Waar?
Op de foto van het diamanten bruidspaar kwamen twee
reacties van Huub van Helvoort en Bert Meijs. Ze stuurden
beiden kranten artikelen in over deze bijzondere
gebeurtenis. Bert maakte daarbij de opmerking dat bij het
onderschrift van de foto een verkeerde achternaam van de
bruid werd vermeld. Het moest niet van ‘Bladel’ maar “van
Balen
Elshout. 60-JARIG HUWELIJKSFEEST.
De echtelieden Corn. v.d. Sanden en Francisca van Balen
vierden hun 60-jarig huwelijksfeest. Rond het geheele huis
tot aan de kerk was alles versierd door een feestcommissie, onder leiding van den heer G. Verhagen. Om 9
uur trok de feeststoet door de mooie eereboog ter kerke.
Hier had pastoor Willemse de leiding en na de plechtige H.
Mis leidde hij het gouden paar naar het Altaar van de
Wonderbare Moeder van Elshout, waar een dank- en
feestlied gezongen werd. Daarna trok de stoet huiswaarts.
Aan de woning kwam de jonge juffrouw Dina Jansen het
gouden paar een bloemenhulde aanbieden, met een mooie
toespraak. Een „lang zullen ze leven” door alle aanwezigen
gezongen, was het slot dezer aardige hulde. Daarna hield
de heer Verhagen een toespraak met de aanbieding van
een prachtig cadeau, namens de inwoners van Elshout. Op
de receptie waren alle autoriteiten en notabelen gekomen

om het echtpaar te feliciteeren. Jammer dat wegens den
regen de optocht niet kon doorgaan. Des avonds werden
door de harmonie en de zangverenigingen serenades
gebracht en werd de eereboog en het feestterrein
electrisch verlicht. Heel het dorp heeft dien dag feest
gevierd en het was zoo druk, alsof het kermis was.
Dagblad van Noord-Brabant 11-05-1933

Kwartetspel voor jubilerende O.H.V.
De vereniging Ontmoet Haarsteegse Vrouwen bestaat dit
jaar 75 jaar. Zij kunnen dat niet met elkaar vieren door de
coronacrisis. HKK Onsenoort heeft een kwartetspel
gemaakt bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding Nederland.
Om toch stil te kunnen staan bij het jubileum heeft O.H.V.
voor ieder lid een
kwartetspel
aangeschaft,
waardoor aan de
'75' toch nog
aandacht besteed
kan worden.
Bas Rietdijk is ze
speciaal in
Haarsteeg aan het
bestuur gaan
overhandigen, maar
moest daarbij
natuurlijk wel
Bas Rietdijk (m) met bestuur O.H.V.
afstand houden.

Wie, Wat, Waar?

Besturen in coronatijd

Beste redactie,

Hoe zou het een bestuur in coronatijd vergaan? Als ze al
ergens mee bezig zijn, waarmee zijn ze dan bezig? Het zijn
zomaar vragen, die bij leden van onze heemkundekring
best zouden kunnen leven. De afgelopen jaren hebben we
zoveel activiteiten op de agenda gehad, hebben we zoveel
publiciteit daarvoor gekregen en konden we ieder jaar
afsluiten met een groei in het aantal leden. En in 2020?
Niets van dat alles. De Algemene Leden Vergadering is
voorlopig onze laatste activiteit geweest. Hoe vergaat het
de drie nieuwe bestuursleden, die toen in het bestuur
gekomen zijn, maar elkaar sindsdien nauwelijks nog
hebben kunnen ontmoeten?
Gelukkig verschijnt MGT en Plekbord nog gewoon
maandelijks dankzij de inzet van een aantal mensen,
binnen en buiten het bestuur. Maar zelfs de groep, die al
jaren iedere laatste donderdag van de maand MGT en
Plekbord verzendklaar maken, mogen nu deze
werkzaamheden niet als groep verrichten.

In vervolg op de oproep voor de rubriek ‘Wie ,Wat, Waar’,
zou ik de volgende bijlage in willen sturen.
De foto komt uit het fotoalbum van Lies Buijs-van Sprang.
We weten dat ons heem wielergeschiedenis heeft
geschreven maar dat Herpt daar ook een rol in heeft
gespeeld is nog tamelijk onbekend. De foto is van de
eerste wielerronde van Herpt op 6 september 1938,
georganiseerd door Kees Verhoeven (‘Kees Pils’) uit
Heusden. Plaats van foto, toen Hoogstraat’, nu Hoofdstraat
tussen nr. 11 en nr. 14. En let op de fietskleding, het is een
heuse ‘gentleman’s ride’.
Met vriendelijke groet,
Theo Buijs

Mochten er mensen zijn die hier nog iets over kunnen
vertellen dan horen we dat uiteraard graag. Stuur uw
reactie naar: plekbord@hkkonsenoort.nl

Ook bestuursvergaderingen hebben al enige tijd niet meer
in gezamenlijkheid plaatsgevonden. Maar dat wil niet
zeggen, dat we als bestuur stilzitten. Zeker niet. Het is een
tijd, waarin we meer tijd en rust hebben dan gebruikelijk om
over een aantal zaken rond de vereniging na te denken.
Waar kunnen we de komende jaren op inzetten? Welke
activiteiten kunnen worden uitgebreid en welke nieuwe
activiteiten kunnen worden ontplooid? Aan welke aspecten
van de heemkunde zouden we meer aandacht moeten
besteden en hebben we daarvoor de nodige kennis in
huis? Hoe communiceren we in de toekomst met onze
leden en hoe kunnen we al het moois, waarover we als
heemkundekring beschikken, voor een breder publiek
toegankelijk maken? Allemaal vragen om nu over na te
denken om er vervolgens volop mee aan de slag te gaan.

Wie, wat, Waar?
Uit een Katholieke Illustratie, van 1931 komt de
onderstaande foto.

Het bestuur van HKK Onsenoort. Foto: Ad Hartjes

Het is een hoekje van de huisvlijttentoonstelling welke
gehouden werd in het patronaat te Drunen. De
werkstukken, vooral sierlijk houtsnijwerk, zijn alle
vervaardigd door de jongens van het patronaat.
Mocht hier nog informatie, foto’s of wat nog mooier zou zijn
een houtsnijwerkje, dan kun contact opnemen met het
Plekbord.
Bart Beaard

Laten we bij de laatste vraag eens even stilstaan, dus hoe
we een breder publiek kunnen bereiken. Denk dan eens
aan de wandelingen in onze dorpskernen en in het
buitengebied, vaak voorzien van een mooi, informatief
fotoboek daarbij. Een geweldige opzet, waarmee Bart
Beaard en Jan van der Linden in Drunen begonnen zijn.
Over belangstelling hebben we daarbij absoluut niet te
klagen, maar heel veel mensen, leden en niet-leden, zijn
om verschillende redenen niet in staat om aan zo’n
wandeling mee te doen. Natuurlijk, ze kunnen het boekje
kopen, maar wat, als we die wandeling nou eens zouden
filmen en via de computer toegankelijk zouden maken?
Dan kan iedereen op de meest geschikte tijd de wandeling
in de eigen huiskamer meemaken. Of neem de
Monumentmomentjes, die Nico Dircksens maandelijks in
het Plekbord met de lezers deelt. Die zouden ook ter
plaatse kunnen worden ingesproken, waardoor het
monument in zijn omgeving te zien is. Hetzelfde geldt voor
de kunstwerken, die Frans van Noppen iedere maand

aanlevert voor de rubriek ‘Uitgelicht’ in MGT. Het is niet
moeilijk om hieraan voor jezelf mogelijkheden toe te
voegen.
Zo is ieder bestuurslid voor zichzelf en zijn we als bestuur
samen bezig om deze tijd te benutten om ons voor te
bereiden op de toekomst. Heb jezelf suggesties voor ons?
Breng ze in via bestuur@hkkonsenoort.nl, alles is
bespreekbaar.
Namens het bestuur,
Adrie Verboord

De restauratie van Rijksmonumenten
in Herpt
Op zondag 19 januari jl. hebben we, in samenwerking met
Hermien van Toorenburg, met ~40 deelnemer(ster)s de

wandeling Ommetje Herpt gedaan. Tijdens deze wandeling
ben ik in contact gekomen met de nieuwe eigenaren van
de boerderij, bakhuis en stroopfabriek van wijlen Nico
Buijs† aan de Hoefstraat 4 te Herpt. Heel fijn is het om dan
te vernemen dat zij deze Rijksmonumenten 517314,
517315 en 525781 restaureren. Inmiddels heb ik met Ad
Hartjes al enkele keren contact met hun gehad en Ad zal
regelmatig foto’s maken van de voortgang. T.z.t. zullen we
hierover een publicatie maken. Inmiddels hebben we er
ook voor kunnen zorgen dat zij een kopie van het complete
archief hebben. In 1984 hebben Johan van den Ossenblok
en Jan Meesters† meegewerkt aan het programma
‘Inventarisatie Boerderijen’ van de RCE - Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Van Marco Mastenboek
van RCE en van Johan van den Ossenblok hebben we nu
het complete archief èn van de bebouwing èn van de
inrichting van de stroopfabriek.
Ook aan het artikel op de regiopagina 2 en 3 van Brabants
Dagblad op 13 mei jl. hebben wij een bijdrage geleverd.
Bart Beaard

Links: Door Jonathan de Groot wordt de schors van de sparren vakkundig geveld. Deze sparren worden voornamelijk voor het
dakhout gebruikt. Rechts: Het dakhout is aan beide zijden gemonteerd en aan de achterzijde dichten timmerlieden het dak.
Foto’s: Ad Hartjes.

Ad Hartjes, natuurfotograaf
Ad, een fotograaf die elke ochtend al heel vroeg op pad is om natuurfoto’s te maken. Zijn resultaten kom je regelmatig tegen op
Facebookpagina’s en op websites als Heusden Nieuws. Onlangs heeft Ad van Waterschap Aa en Maas een opdracht gekregen om van twee
vlieten in hun werkgebied foto’s te maken, die op een grootte van 3x6 meter worden geprint en in hun districtskantoor in Lith worden
aangebracht. Ad maakte de foto’s van de Koningsvliet (foto) in Elshout en de Hertogswetering in Gewande.

