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Informatieblad van Heemkundekring Onsenoort 
 

 

Met corona de zomer in? 
 

Laten we hopen van niet. Gelukkig zijn de afgelopen weken allerlei maatregelen 
versoepeld en de verwachting is, dat onze bewegingsvrijheid geleidelijk aan weer steeds 
groter wordt. Het lijkt me ook een hele uitdaging voor de betrokkenen om de ogenschijnlijk 
tegenstrijdige argumenten voor volksgezondheid (dan mogen we niet veel) en 
economische activiteit (hoe meer hoe liever, zeg maar) enigszins in balans te houden. 
Voorlopig is er voor de meesten van ons nog een wereld te winnen, ook al wordt er nog 
helemaal niets georganiseerd. Voor degenen onder ons, die herstellende zijn van corona 
bijvoorbeeld. Maar we kijken allemaal uit naar het moment om gewoon weer bij elkaar op 
visite te kunnen gaan, om je dierbaren in een zorginstelling weer te kunnen bezoeken 
wanneer, hoe vaak  en hoe lang je zelf wilt, om je familie weer eens allemaal samen te 
zien, nou ja, vul het zelf maar in. Voor iedereen zal het namelijk een heel persoonlijke 
invulling zijn. Ook gewoon weer eens met elkaar een bestuursvergadering kunnen houden, 
zoals wij op 22 juni gedaan hebben (wel binnen de regels uiteraard), is iets om naar uit te 
kijken. 
Iedereen wil graag weer aan de gang. Dat geldt ook voor onze vereniging. Dankzij het 
audio rondleidingsysteem kunnen we weer gaan denken aan onze wandelingen. Wel in 
beperkte groepen, met vooraf aanmelden en met extra zorg voor elkaar en voor de 
apparatuur, maar het lijkt logisch om daar dan weer mee te beginnen. Dat is ook nog eens 
in de buitenlucht. Elders in dit Plekbord vind je een aankondiging over het ‘inhalen’ van de 
vanwege corona afgeblazen speciale V1-wandeling in Vlijmen. 
 
In juli zullen we het een keer zonder MGT en Plekbord moeten stellen, waarna we dan in 
augustus hopelijk kunnen melden, dat we met elkaar weer flinke stappen vooruit gezet 
hebben en dat onze activiteitenagenda weer terug is in het Plekbord. 
 
Adrie Verboord, voorzitter 
 

 

‘De Hertogin’ en de herbestemming van een kerk 
 

Sinds enige tijd zijn de definitieve plannen bekend 
voor de herbestemming van de voormalige R.K. 
Sint- Catharinakerk in Heusden. De naam van het 
wooncomplex met elf appartementen is ‘De 
Hertogin’ geworden. De kerk is destijds ontworpen 
in de architectuurstijl van de Bossche School en 
de architecten zijn er nu in geslaagd de 
kenmerken van deze architectuurstijl te behouden.  
Allereerst gaat dat over de dispositie of de vorm 
van het gebouw. Toen de kerk incl. doopkapel in 
1948 ontworpen is, gebruikten de architecten als 
voorbeeld voor hun ontwerpen de disposities van vroegchristelijke gebouwen. Voor deze 
kerk is dat de basiliek Sant Apollinare Nuovo te Ravenna (I) geweest. De toren en de 
pastorie zijn later toegevoegd. Aan de vorm van het gebouw is in het nieuwe ontwerp niets 
veranderd. Wel zijn er door de herbestemming op verschillende plaatsen terrassen 
toegevoegd. 
Voor alle Bossche School projecten is het een vereiste dat voor de ordonnantie (ordenen 
van maten en maatverhoudingen) het ‘plastische getal’ is toegepast. Dat systeem is 
gehandhaafd gebleven en zo zijn bv. de plaatsen van ramen en deuren niet gewijzigd. 
Voor de herbestemming zijn wel verschillende raam- en deurpartijen veel groter geworden.  
De detaillering is traditioneel, rijkelijk versierd en verwant aan de ‘baksteenarchitectuur’ 
van de Delftse School. Ook dit is gehandhaafd gebleven en bij wijzigingen in het gebouw 
worden de bestaande detailleringen doorgezet. Resumerend: Er komt een 
appartementengebouw waarbij de architectuurstijl van de Bossche School behouden zal 
blijven.  
 
Bart Beaard 

PPlleekkbboorrdd  
 

http://www.hkkonsenoort,nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:gienvanwijk@ziggo.nl
mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/


Column  
 

Rijke natuur 
 
De nieuwswaarde zal inmiddels wel 
ingehaald zijn door andere 
gebeurtenissen, maar het kan ons 
toch niet ontgaan zijn, dat in het 
Vlijmens Ven onlangs een record gevestigd is. Slechts 
enkele jaren, nadat het Ven middels een grootschalig 
project weer puur natuurgebied is geworden, zijn op een 
oppervlakte van 3x3 meter 86 verschillende plantensoorten 
geteld, een recordverbetering met 9 stuks. Complimenten 
voor Natuurmonumenten en districtsbeheerder Fons 
Mandigers, lid van onze vereniging. Het betreffende project 
Blues in de Marches, heeft ook voor onze heemkundekring 
destijds een prachtige reeks artikelen opgeleverd van de 
hand van Bert van Opzeeland. Niet over de planten, want 
tot aan dat project was het Vlijmens Ven vooral een 
monocultuur van in de zomer metershoge muren van maïs, 
maar wel over een variëteit aan interessante 
waarnemingen en de verklaringen daarvoor.  
 
Maar blijkbaar kan het niet op in onze gemeente, want ook 
de wallen in Heusden herbergen een grote biodiversiteit, 
zoals deze rijkdom wordt aangeduid. Maar hoe mooi en 
veelbelovend ook, de trouwe lezer van deze column 
verwacht geen loflied op de natuur van deze columnist. Er 
moet dan ook een andere gedachte achter zitten. 
Bovenstaande zal wel weer een inleiding zijn op het 
eigenlijke verhaal. Zo is het maar net.  
 
Bij planten en bloemen gaat het bij de meeste liefhebbers 
natuurlijk vooral om de uiterlijke verschijning (vaak 
schoonheid) van de plant. Maar mijn interesse gaat vooral 
uit naar de namen, die aan al dit moois gegeven zijn. In de 
artikelen over Vlijmens Ven en Heusdense wallen komen 
er heel wat voor, met als absoluut hoogtepunt voor mij de 
naam ‘warkruid’, in de volksmond ook wel 
‘duivelsnaaigaren’ genoemd. Die combinatie en het beeld, 
dat je daarbij moeiteloos voor ogen krijgt, als dat geen 
column waard is. Daarbij is het natuurlijk vanzelfsprekend 
ook heemkunde, want dat is ‘de volksmond’ immers per 
definitie.  
 
‘In de war’ kunnen we allemaal wel eens zijn en jammer 
genoeg overkomt het ook mensen in een mate, dat zij er 
niet meer uit kunnen komen. Bij mij treedt ‘in de war’ altijd 
op, wanneer ik iets doe, waarbij elektrisch gereedschap 
gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld een heggenschaar of (zo 
weinig mogelijk) een bladblazer. Wat je ook doet, hoe je 
het ook probeert te voorkomen, die snoeren raken altijd in 
de war, blijven altijd achter ieder uitstulpinkje vast zitten en 
ontlokken aan mijn mond regelmatig uitdrukkingen, waarin 
God niet bepaald wordt geloofd en geprezen. Kortom, dat 
moet het werk zijn van d’n duvel, de natuurlijke 
tegenstander van Onze Lieve Heer. Schitterend, zoals dus 
ooit iemand, de zogenaamde volksmond, deze benaming 
bedacht heeft. Alles wat goed gaat, komt van God, alles 
wat fout gaat, is het werk van de duivel. Simpel 
wereldbeeld, toch? Voor mij had het ook 
‘duivelsstroomsnoer’ of duivelsschoenveter’ kunnen heten, 
want die krijg ik regelmatig in de war, in tegenstelling tot 
het naaigaren. ‘Duivelshaar’ had ook gekund, want dat kan 
ook aardig in de war zitten, maar alles overziende, vind ik 
‘duivelsnaaigaren’ toch niet te overtreffen. De uitvinder 
verdient hiervoor gewoon een heemkunde onderscheiding. 
 
Adrie 

 
 
 

Uitreiking zachte G prijs  

 
De Zachte G prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan 
iemand of een organisatie, die zich bezig houdt met de 
instandhouding 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 een breed 
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. 
 

 

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. 



 
 

In memoriam Jan Franken 
 
Op 5 juni 2020 is Jan Franken op 81-jarige leeftijd 
overleden.  
 
Jan was lid van onze 
heemkundekring, maar wij 
hebben Jan vooral leren kennen 
in de vele jaren, dat hij voorzitter 
is geweest van onze Regio 4 van 
Brabants Heem. Nadat hij dit 
voorzitterschap had 
overgedragen, is hij altijd bereid 
gebleven om die plaats weer 
tijdelijk in te nemen, wanneer dat 
door omstandigheden nodig was.  
 
Tijdens zijn voorzitterschap zijn 
belangrijke zaken aangepakt, 
waarvan wij als vereniging nog 
steeds veel gemak hebben. We hebben het dan onder 
meer over de invoering van de ANBI-status voor culturele 
verenigingen en over het opzetten van de cultuur-
historische en archeologische waardenkaarten in de 
gemeente Heusden. Ook heeft Jan ons in 2010 
geadviseerd om in onze statuten een artikel toe te voegen, 
waardoor wij als heemkundekring altijd als 
belanghebbende worden gezien bij cultuur-historische en 
erfgoed kwesties. 
 
Jan was ook erg geïnteresseerd in immaterieel erfgoed. Zo 
gaf hij lezingen over de herkomst en de figuur van 
Sinterklaas.  
Om Jan als persoon te typeren, komt een woord naar 
voren, dat we misschien niet vaak meer gebruiken, 
namelijk ‘olijk’ in de betekenis van ‘op een leuke manier 
ondeugend’. Daar hield Jan van en wanneer hij dan ook 
nog zo’n twinkeling in zijn ogen kreeg, dan wist je, dat hij 
weer iets bedacht had. 
Met het heengaan van Jan verliezen we een warme 
persoonlijkheid, bij wie onze vereniging een apart plaatsje 
had, ook al lagen zijn wortels niet in ons heemgebied. 
 
Adrie Verboord, voorzitter 
 

 

Expositie ‘Architectuur Bossche School’ 
 

Op de begraafplaats Duynhaeghe aan de Akkerlaan 2 in 
Drunen staat een aula, die in 1976 gebouwd is in de 
architectuurstijl van de Bossche School. Het is heel 
bijzonder dat we van Gemeente Heusden de medewerking 

gekregen hebben om in dit gebouw een expositie in te 
richten over deze architectuurstijl.   
De expositie zal op 12 juli, 9 augustus en 13 september 
vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur geopend zijn. Om 13.30 en 
om 15.00 uur zal er een PowerPoint presentatie getoond 
worden. In verband met de coronamaatregelen is voor de 
presentatie het aantal plaatsen beperkt en moet men zich 
vooraf aanmelden via bartbeaard1@gmail.com.   
 

 
De aula op de begraafplaats Duynhaeghe in Drunen 

 

 

Houtsnijden en figuurzagen  
 

In het vorige Plekbord heeft een foto gestaan bij de rubriek 
“Wie, Wat, Waar” van een tentoonstelling in Drunen met 
houtsnijwerken. Hierop  is van mevr. Riet van Rooij–
Bruijsters een reactie gekomen. Volgens haar is het 
houtsnijden en figuurzagen 
in onze omgeving 
geïntroduceerd door 
gemobiliseerde militairen in 
de Eerste Wereldoorlog. Die 
militairen kwamen 
voornamelijk uit Friesland en 
Noord-Holland en zij deden 
dat houtsnijwerk uit 
verveling. Vandaar ook dat 
de houtsnijwerken veelal 
Friese motieven hadden. 
 
Ook meerdere Indische mensen, die in de jaren ’50 en ’60 
in Huize Norbertus in Elshout verbleven, beoefenden deze 
hobby. Één van hen was Nicolaas van den Borne  (foto 
boven), die vele figuurzaagwerken uit triplex van theekisten 
maakte. Zijn dochter Regien, lid van onze vereniging, 
beschikt nog over enkele van zijn werken. (foto onder) 
 

 
 
Bart Beaard. 
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Monumentmomentje 
 
Ons heemgebied kent verscheidene molens, maar een van 
de bekendste is ongetwijfeld de Emmamolen in Nieuwkuijk, 
al is het maar omdat je er als fietser een rustpunt kunt 
vinden. Deze  ronde, stenen stellingmolen  is vernoemd 
naar Emma van Waldeck-Pyrmont, koningin der 
Nederlanden, de vrouw van Willem III en de moeder van 
Wilhelmina.  Oorspronkelijk hadden molens geen naam. 
Doordat er steeds meer molens werden gebouwd, ontstond 
in de 17

e
 eeuw,  met name in ons bekendste molengebied 

de Zaanstreek, de behoefte aan registratie  ten behoeve 
van belastingheffing 
De Emmamolen is in 1886 gebouwd in opdracht van 
Adrianus Rombouts, een Elshoutse molenaar. Tot 1960 
hebben twee generaties Rombouts de molen 
geëxploiteerd. In 1960 verkocht Anton Rombouts  de molen 
aan de gemeente Vlijmen. In 1966-1967 werd de molen 
geheel gerestaureerd. 
 

 
 
Zit je op het terras dan zie daar een deel van de tot 1987 
aan de molen verbonden wieken liggen. Het zijn de zgn 
roeden, bestaande uit een geklonken binnenroede, 
fabricaat Prins van Oranje, en buitenroede van het 
fabricaat  Pannevis. De molen heeft een Engels kruiwerk 
en wordt sinds 2006 weer gekruid (op de wind gezet) met 
een kruilier. Daarvoor heeft de molen lange tijd een kruirad 
gehad. De Emmamolen is een korenmolen en die functie 
heeft zij nog steeds. Er wordt m.n. voor veevoer gemalen. 
Af en toe wordt er spelt gemalen, dat in de omgeving wordt 
geteeld.  Spelt, een eenjarige plant uit de grassenfamilie  
uit het geslacht tarwe, wordt beschouwd als een 
primitievere variant van de gewone tarwe, die door kruising 
uit andere soorten is ontstaan. Het is een graansoort die 
sinds ongeveer 5000 v.Chr. wordt verbouwd en is 
tegenwoordig populair  voor het bakken van brood.  
Er valt nog veel meer over de molen te vertellen. Ik zou 
zeggen, laat u zich eens rondleiden door de eigenaar en 
geniet, zodra de coronaperikelen voorbij zijn, van een kopje 
koffie op het terras. 
 
Nico Dircksens 
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Reactie op Monumentmomentje 
 
Op de begeleidende tekst bij de foto van het kasteel 
“Steenenborgh” in het Plekbord van mei valt nog wel het 
een en ander op te merken. Er staat dat het kasteel stamt 
uit 1230. Maar in die periode is er echter nog geen sprake 
van een kasteel. In 1232 worden de heerlijke rechten door 
de Hertogen van Brabant verworven, er is nog geen sprake 
van een gebouw.  
Deze rechten gaan door huwelijk in 1653 (en niet in 1694) 
over op baron Johan van Wassenaer. Door huwelijk van 
zijn dochter in 1682 komen ze bij Florens Carel van 
Schagen van Warfusé. Door het huwelijk van Graaf 
Francois Paul Emil met de dochter en enige erfgenaam van 
Florens, haar 3 broers sneuvelen op het slagveld, komen 
de rechten in het bezit van de familie d’Oultremont.  
Eerst in 1559 wordt er gesproken over een kasteel, dat in 
1654 wordt verbouwd met 800.000 IJsselstenen, die per 
schip werden aangevoerd. In 1795 is het kasteel als 
hospitaal in gebruik door het Franse leger en brandt het af. 
Enkele jaren later zijn de restanten van het afgebrande 
kasteel verkocht en gesloopt. Het daarvoor gelegen 
Neerhuis (in de tekst poortgebouw genoemd) is toen 
geschikt gemaakt voor bewoning (het was dus niet 
afgebrand) en in 1875 is de linkervleugel gesloopt en 
opgebouwd tot de nu nog bestaande situatie. 
De door Nico gebruikte gegevens zijn duidelijk afkomstig 
van Wikipedia. Mij is de afgelopen jaren al vele malen 
gebleken dat er nog al eens onjuistheden in Wikipedia 
staan. 
Binnen enkele maanden hoop ik een artikel over de 
eigenaren van de Heerlijkheid Drunen en het kasteel af te 
kunnen ronden. Tot op heden is daarover in MGT niet of 
nauwelijks iets gepubliceerd. 
    
Bert Meijs     
 

 

Historisch Heusden 
 

Sinds enkele maanden schrijf ik voor Weekblad Heusden 
wekelijks een verhaal over een willekeurig historisch 
onderwerp uit één van de kernen van de gemeente 
Heusden. Alle artikelen staan nu ook op de website 
www.heusdennieuws.nl en van daaruit zijn ze te lezen, te 

kopiëren of te printen. Onlangs ben ik met Ad Hartjes 
begonnen met de nieuwe rubriek ‘Monumenten in 
Heusden’. Wekelijks maakt Ad een foto van een monument 
en maak ik het bijbehorende bijschrift. De artikelen worden 
ook in Weekblad Heusden geplaatst en op de 
Facebookpagina en website van www.drunen4you.nl. Maar 
ook de facebook pagina van HKK Onsenoort is natuurlijk 
prima geschikt om een en ander te bekijken. 
 
Bart Beaard 

http://www.heusdennieuws.nl/


Pruimendijk  
 
In het vorige Plekbord heb ik geschreven over de vroegere 
Pruimendijk, die liep vanaf Fort Doeveren over Heesbeen 
naar de Hoge Maasdijk bij Aalburg. Daarbij was een kaart 
gevoegd, waarop de Pruimendijk in rood was aangegeven. 
Voor de gedrukte versie van Plekbord in zwart/wit was het 
verschil niet zichtbaar. Daarom nu een kaart waarop de 
Pruimendijk in het wit is ingetekend. 

Op de kaart van ~1895 is de ligging van de vroegere 
Pruimendijk in wit  aangegeven. 

 

 

De restauratie van een  
Rijksmonument in Drunen 

 

De restauratie van de 
voormalige boerderij aan 
de Grotestraat 47 in 
Drunen vordert gestaag. 
Over de bestaande  
eeuwenoude 
dakconstructie zijn 
nieuwe gecreosoteerde 
daksparren gemonteerd. 
Vervolgens is een 
dakfolie aangebracht en 
is het dak dichtgespijkerd met dakhout. Momenteel is het 
pand geheel met een oranje zeil afgedekt en is het 
wachten op de isolatieplaten en vervolgens op de 
rietdekker. De boerderij is vanaf 1820 in het bezit geweest 
van de familie van Drunen, dat zijn zes generaties. Ons lid 
Theo van Drunen, de laatste eigenaar, heeft het verkocht 
aan Teun van Delft die het opknapt.  
 

 
Foto geheel boven: In de afgelopen weken zijn nieuwe 

daksparren gemonteerd over de eeuwenoude dakconstructie.   
Foto boven: kistenvol handgesmede nagels zijn uit de oude 

daksparren overgebleven. Foto’s  Ad Hartjes. 

 
 
 

 
 

Hervatting (dorps)wandelingen 
 

Onlangs zijn voor het eerst 
sinds de uitbraak van de 
corona-crisis weer enkele 
wandelingen gehouden. Dankzij 
het rondleidingsysteem, de 
extra zorg bij het uitdelen en 
innemen daarvan en het verblijf 
in de buitenlucht zijn deze 
wandelingen uitstekend 
verlopen. Zonder terugslag in 
de corona pandemie zullen we 
de wandelingen dan ook weer 
gaan inplannen. Daarbij hebben 
we alvast twee data vastgelegd 
om de eerder geplande V1-wandeling in Vlijmen alsnog 
aan te bieden en wel op de zondagen 16 en 30 
augustus. Onder leiding van Bart Beaard is het vertrek om 

10.00 uur bij Fletcher-Hotel Prinsen, Julianastraat in 
Vlijmen. In verband met de corona-instructies moeten 
deelnemers zich vooraf aanmelden per 
mail: bartbeaard1@gmail.com of 0416-320995. 
 
Jean-Pierre Beerens 
  
 

 

De restauratie van  
Rijksmonumenten in Herpt 

 

De restauratie van de Rijksmonumenten 517314, 517315 
en 525781 aan de Hoefstraat 4 te Herpt vordert gestaag. 
Muren worden opgemetseld, de dakconstructie wordt 
aangebracht, alsook de daksparren en de isolatieplaten. 
Wekelijks bezoekt Ad Hartjes de bouwplaats, hij heeft een 
gesprekje met eigenaar Jonathan de Groot over de 
voortgang en hij maakt hij weer een serie foto’s.  
 
 
 
 
 
 
Op 
traditionele 
wijze schilt 
Jonathan de 
Groot de 
sparren voor 
de dakcons-
tructie. Foto 
Ad Hartjes. 
 



 
 

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. 

 
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, maar vol is vol! 
 

Wie, Wat,Waar! 
 

 
 
Van mevr. Lucie Verstijnen – Buijs ontvingen we enkele foto’s van 
de familie Buijs, Hoefstraat 4 te Herpt bij de boerderij die nu wordt 
gerestaureerd. De foto’s zijn omstreeks 1915 gemaakt. Op beide 
foto’s staan Izaak (IJzik) en Adriana Buijs (broer en zus). Ook 
kregen we van Ad van Kessel een aantal foto’s, die hij in 2012 van 
de monumenten gemaakt heeft. De nieuwe eigenaren waren er 
wederom blij mee. 
 

 
 

Fiedelino Meimaand Mariamaand 
 
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,. 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. Op youtube staat een filmpje met mooie 
muziek en mooie beelden van Elshout. Misschien de 
moeite om ook dit kenbaar te maken aan de leden van 
HKK? 
 
Groetjes  Annelies 

 

 
Heb je internet, ga dan naar ‘youtube’ en typ  

Fiedelino Meimaand Mariamaand in, dan krijg je het 

filmpje van ruim 16 minuten te zien. Zeer de moeite waard! 
 

mailto:info@wsh-heusden.nl

