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Beste lezer 
 
Met deze MGT en Plekbord zijn we weer aanbeland aan de andere kant van de (hele) 
warme zomer van 2020. Een record hittegolf in augustus, na een overigens aanmerkelijk 
frissere maand juli. Warm was het, maar het Covid-19 virus schijnt daarvan niet al te veel 
last gehad te hebben. Het is nog altijd onder ons en vraagt van ons allemaal nog steeds 
om de inmiddels welbekende maatregelen in acht te blijven nemen. Als heemkundekring 
zijn we weer voorzichtig begonnen met onze wandelingen, zoals je elders in dit Plekbord 
kunt lezen. Verder blijft de agenda nog altijd minder vol dan we allemaal graag zouden 
willen. Er is echter geen enkele reden om activiteiten aan te bieden, wanneer we dat 
volgens de richtlijnen van de deskundigen beter nog niet kunnen doen.  
Laten we voorlopig maar doorgaan met voorzichtig zijn om daardoor onze eigen 
gezondheid en die van anderen niet in gevaar te brengen. 

 
Adrie Verboord, voorzitter 

 

 

Knippenbergprijs 2020 
 
Om het andere jaar kunnen heemkundekringen, maar ook 
andere personen en instellingen meedingen naar de 
prestigieuze Knippenbergprijs. Voor dit jaar is het thema 
voor de inzendingen Groen Erfgoed.  
Vanuit ons heemgebied zijn twee projecten ingediend. 
Marja Kivits, bij ons beter bekend als Mari van de 
Middelhaai, heeft haar boerderij, geconserveerd anno 1890, 
met het hele perceel eromheen, minutieus en in bloemrijke 
bewoordingen omschreven als Groen Erfgoed.  
Elders in dit Plekbord staat een bijdrage van Bert van 
Opzeeland over de straatnamen, die recentelijk in het 
Geerpark zijn toegewezen. Omdat in het Geerpark bij het 
ontwerp en de inrichting van de wijk veel duurzame 
accenten zijn gezet, is contact gezocht met Buurt Bestuurt 
Geerpark. Het gevolg is, dat het project van Buurt Bestuurt 
Geerpark, met ook inbreng van de partners Woonveste en 
Gemeente Heusden, door Heemkundekring Onsenoort is voorgedragen aan de jury van de 
Knippenbergprijs. Een apart project, omdat het niet gaat om het behoud van Groen 
Erfgoed, dat mogelijk dreigt te verdwijnen, maar om in een jonge nieuwbouwwijk Groen 
Erfgoed zich vanaf het begin te laten ontwikkelen. 
Uiteraard zullen wij te zijner tijd ook de resultaten delen.  
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Column 
 

Doorlappen 
 
Hoewel het in augustus een tijd 
lang zo heet was, dat binnenblijven 
waarschijnlijk verstandiger was dan 
buiten komen, heb ik ook toen nog 
best wat uurtjes doorgebracht in de tuin. Dit jaar zijn er 
door de corona beperkingen sowieso veel meer uren 
besteed aan klussen thuis dan in de voorgaande jaren. Een 
karweitje dat ieder jaar in de eerste helft van augustus op 
me wacht is het zetten van de aardbeiplanten voor het 
volgende jaar. Meer moestuinproducten verbouw ik niet of 
het moeten komkommers zijn, in mijn geval doorgaans 
eerder kromkrommers. 
 
Aardbeiplanten zetten dus, 25 nieuwe planten aangevuld 
met 25 planten ‘uit eigen kweek’ en nog een handvol 
‘reserves’. Daarmee ben ik dan eindelijk aangekomen bij 
de titel van deze column. Deze reserveplanten zijn immers 
bedoeld om de exemplaren te vervangen, die niet of 
onvoldoende aan het groeien zijn geslagen. Dat 
vervangen, dat noemden wij vroeger dus ‘doorlappen’. 
Waarom dat zo genoemd werd, geen idee, maar al 
nadenkend zou het toch best eens heel logisch kunnen 
zijn. Immers, als je een rij planten hebt, waarin er een paar 
ontbreken, dan zitten er gaten in je rijtje. Gaten, die je wilt 
dichten oftewel lappen, zoals ook een gat in je broek gelapt 
werd. 
 
Ben je er zo een beetje over aan het filosoferen, dan valt 
het ook op, hoe vaak en in hoeveel betekenissen het woord 
‘lappen’ in onze taal voorkomt. In deze column van 500 
woorden kunnen ze zeker niet allemaal genoemd worden, 
maar dat zou ook een verder saaie column opleveren. Laat 
ik er daarom maar een paar, in ons heemgebied zeker 
herkenbare uitkiezen. Zo kunnen we iets oplappen, maar 
ook zelf opgelapt worden, wanneer we in de lappenmand 
zitten. Wie van ons is niet regelmatig uit gegaan met een 
groep, waarbij door iedereen vooraf (en meestal na verloop 
van tijd weer) een bedrag gelapt wordt? Er is er dan een uit 
de groep, die de kas bijhoudt en de consumpties bestelt. 
Een eerlijk systeem, waarbij de zogenaamde ‘uitzuiper’ 
geen kans krijgt. Voor de niet-ingewijden onder ons, de 
‘uitzuiper’ is degene, die wel meedeelt in een rondje van de 
anderen, maar zelf nooit voor een rondje aan de beurt is. 
En ja, dit is heemkunde, want het kwam ook in de cafés 
alhier voor. Uiteindelijk elimineerden ze altijd zichzelf. Uit 
de herinnering van de jeugdjaren zijn ook het ‘pootje 
lappen’ (voetje haken) en het taailappen de moeite waard. 
Taailappen kon je alleen in de winter, want daarvoor was 
ijs een vereiste. Met de achterkant van je schoen of klomp 
werden stukken van het ijs afgebeukt.  
 
Ook van alle tijden, maar zeker ook van de huidige tijd, is 
‘iemand erbij lappen’. Het betekent iemand aangeven of 
iemand toch ten minste ook een deel van de schuld in de 
schoenen schuiven. Het maakt je zeker niet populair, je 
wordt snel gezien als een verrader, maar als er criminele 
activiteiten in je buurt plaatsvinden, kun je natuurlijk ook de 
vraag stellen, wie dan precies wie erbij lapt.  
 
Adrie 
 
 

 

 

Aanleveren kopij voor het volgende Plekbord 
Uiterlijk vóór 15 september aanstaande 

 

Dorpswandeling Nederhemert 
 
Op zaterdag 5 september organiseren we, in 
samenwerking met Heemkundekring Altena, de volgende 
wandeling in Nederhemert-Zuid. De wandeling begint om 
14.00 op de parkeerplaats bij de speeltuin. In verband met 
de corona-instructies moeten deelnemers zich vooraf 
aanmelden per mail: bartbeaard1@gmail.com of 0416-

320995.  
 

 
 
Door Bart Beaard en Ad Hartjes zal die middag weer veel 
nieuws verteld worden: Over Dick van Wassenaar die 
geleidelijk het gehele eiland opkoopt. Over ‘Daar gaat een 
dominee voorbij’ en dat is het nieuwe boek van Trees 
Blom. En over een discussie met José Jeuken van de 
kruidentuin over de Gemeint of Veerweg. 
 
Bart Beaard 
 

 

Herkomst bijnaam De Stoker 
 
In MGT december 1971 is een artikel geplaatst, 
geschreven door A. van Zon uit Vlijmen met als titel ‘In 
donkere nachten’. Het artikel gaat over heksen en hekserij 
en over de mogelijkheden om met behulp van specifieke 
kruiden ‘tegen de heks ten strijde te trekken’.  
In dit verhaal komt de volgende passage voor: Een tak van 
de Vlijmense familie Van der Lee zou door dit 
„Negenderhande" houtvuur stoken de bijnaam van „De 
Stoker" hebben gekregen. 
Sytske Kok uit genoemde familie Van der Lee wil deze 
mogelijke herkomst verder onderzoeken, inclusief alles dat 
met het toenmalige gebruik te maken heeft. Denk je haar te 
kunnen helpen of ken je iemand die dat mogelijk zou 
kunnen, meld het dan via bestuur@hkkonsenoort.nl.  

 

 

Wandelen en fietsen  
dankzij ‘onze oortjes’ 
 
Vorig jaar hebben wij voor onze vereniging bij de 
ClubSupport actie van de Rabobank ingezet op de 
aanschaf van het Audio Axitour  systeem.  Aanvankelijk 
was het de bedoeling om met dit systeem op een veilige 
manier fietstochten met gids aan onze activiteiten te 
kunnen toevoegen. De gids met zender kan dan al fietsend 
de deelnemers met hun ontvangers, de oortjes, bereiken. 
Dat was 2019, zoals we inmiddels weten is in 2020 alles 
anders. Maandenlang hebben ook onze activiteiten stil 
gelegen vanwege het coronavirus. Maar juist dankzij 
genoemd rondleidingsysteem, hebben we inmiddels de 
wandelingen kunnen hervatten. Het maakt het 1,5 meter 
afstand houden prima mogelijk, terwijl de uitleg van de gids  
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voor iedereen toch duidelijk te volgen is. Op de foto zien 
we Bart Beaard met (een aantal van) de deelnemers aan 
de V1-wandeling van zondag 16 augustus. 

 

 

Nieuw logo HKK Onsenoort 
 
De zwart-wit tekening van de toren van Mariënkroon heeft 
jaren als een logo van onze vereniging gefungeerd. Sinds 
het begin van dit jaar verschijnt MGT in een eigentijdse 
vormgeving in full color. Gezien de vele positieve reacties 
hierop, werd het tijd om ook het logo wat meer kleur te 
geven.  
 

 
 
Het nieuwe logo is gebaseerd op de uitgangspunten: 
eenvoud, herkenbaarheid, doel van de organisatie, 
uitstraling en grafisch goed in balans 
 
De toren, onze thuisbasis en tevens het oudste gebouw in 
ons heemgebied, is al jaren een symbool van onze 
vereniging. In het nieuwe logo wordt de toren afgebeeld 
gezien vanuit het oosten, de enige gevel die niet met 
andere gebouwen is verbonden en die het karakter van de 
donjon (middeleeuwse, versterkte woontoren) het beste tot 
zijn recht laat komen. De afbeelding van de toren is sterk 
gestileerd maar is toch in één oogopslag herkenbaar. 
De kleuren blauw en groen zijn ontleend aan het logo van 
de gemeente Heusden, het grootste deel van ons 
heemgebied. Het gebruikte lettertype is gebaseerd op de 
letters van een typemachine die refereren aan oude 
documenten die veelal getypt werden. 
 
Helaas moet u voor de kleuren het digitale plekbord of 
MGT bekijken! 
 
Frans van Noppen 
 

 

V.1 - dorpswandeling te Vlijmen  
 

Op zondag 30 augustus houden we de volgende V.1–
dorpswandeling met een 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.  
 

 

De restauratie van Rijksmonumenten  
in Herpt en Drunen 
 
De restauratie van de Rijksmonumenten 517314, 517315 
en 525781 aan de Hoefstraat 4 te Herpt vordert gestaag. 
De muren zijn opgemetseld, de dakconstructie is 
aangebracht, alsook de daksparren en de isolatieplaten. 
Het dak is nu met een zeil afgedekt en het wachten is op 
de rietdekker, die voor eind september gepland is. 
Wekelijks bezoekt Ad Hartjes de bouwplaatsen, heeft hij 
een gesprekje met eigenaar Jonathan de Groot over de 
voortgang en maakt hij weer een serie foto’s.  
 

 
De boerderij in Herpt, foto: Ad Hartjes 

  

De restauratie van de voormalige boerderij aan de 
Grotestraat 47 in Drunen vordert ook gestaag. In het vorige 
Plekbord stond een foto van de boerderij en was men nog 
bezig met de dakconstructie. Inmiddels is het dakbeschot 
aangebracht en heeft de rietdekker een mooi dak 
afgeleverd. Vervolgens heeft men de gevels gereinigd met 
hogedrukwater, zijn de stenen weer zichtbaar geworden en 
zijn de voegen uitgeslepen. 
In overleg met de gemeentelijke commissie CRK zal een 
besluit genomen worden over het soort voegwerk 
(waarschijnlijk knipvoeg aan de voorzijde en doorgestreken 
voeg aan de zijkanten) en of de gevel al of niet behandeld 
wordt met een keimverf. De boerderij is vanaf 1820 
gedurende zes generaties in het bezit geweest van de 
familie van Drunen. Ons lid Theo van Drunen, de laatste 
eigenaar, heeft het verkocht aan Teun van Delft, die het 
opknapt om het vervolgens te verkopen.  
  
Bart Beaard 
 

 
De boerderij in Drunen, foto: Ad Hartjes 
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Monumenten in Heusden  
 

Sinds enkele maanden staat er wekelijks in Weekblad 
Heusden een rubriek ‘Monumenten in Heusden’. Ad 
Hartjes maakt de foto en ondergetekende het onderschrift. 
De berichten staan ook op de Facebookpagina’s van HKK 
Onsenoort, Drunen4you en Heusden Nieuws. Het doel van 
de rubriek is om de aandacht voor de monumenten van 
Gemeente Heusden te vergroten. 
 
Het vervolg op deze rubriek is de start van een nieuwe 
werkgroep die de website van onze vereniging wil 
uitbreiden met een pagina waarop informatie komt van alle 
ca. 370 gemeentelijke- en rijksmonumenten. Bij elk 
monument zal minimaal één foto worden toegevoegd en 
ook een korte beschrijving. De leden van de werkgroep 
zijn: Bart Beaard, Ad Hartjes, Ine van Hulsentop en Adrie 
Verboord namens het bestuur. In het volgende Plekbord 
zullen we uitgebreider op dit plan terugkomen.  
 
Bart Beaard 
 

 

Nieuwe aanwinst voor het 
heemkundearchief 
 

 
Uit de nalatenschap van de bekende Haarsteegse 
onderwijzer Theo van der Heijden ontvingen wij van Nel 
van der Heijden-van Heist en Wim van Heist, meer dan 200 
kleurendia's over Haarsteeg en omgeving, genomen in de 
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Bijgaand een 
voorbeeld hiervan, de Spaanse Brug in 1953 over de 
Zeggelaarse Wetering in de voormalige grindweg van 
Haarsteeg naar Herpt-Hedikhuizen. 
 
Gien van Wijk - Archief heemkundekring 
 
 

 

Historisch Heusden 
 
Sinds enkele maanden schrijf ik voor Weekblad Heusden 
wekelijks een verhaal over een willekeurig heemkundig 
onderwerp uit één van de kernen van gemeente Heusden. 
Alle 19 artikelen staan op de website 
www.heusdennieuws.nl en van daaruit zijn ze te lezen, te 

kopiëren of te printen.  
 
Bart Beaard 
 
 

 
 

Monumentmomentje 
 
Als je in deze tijd van corona-beperkingen toch een keer 
door de vesting wandelt is er in ieder geval nog de 
mogelijkheid tot het kopen van een ijsje bij de ijscoman aan 
de Hoogstraat. Sta je voor deze zaak dit ijsje te nuttigen 
kijk je op een van de oudste panden in de vesting. Dit 
vroeg 17

e
 eeuwse huis heeft een rijkversierde gevel van 

rode en gele baksteen. De monumentbeschrijving beschrijft 
deze  gevel als volgt : “ De top wordt begrensd door 
uitgezwenkte rollagen, afgewisseld met pilasters, de 
onderste uitzwenking loopt uit in een binnenwaartse voluut. 
Boven de vensters bevinden zich geprofileerde, 
korfboogvormige 
tooglijsten met in de 
boogvelden metsel 
mozaïeken. 
Natuurstenen 
waterlijsten. Dertien 
krulankers.”  
Zoals bij veel panden 
in de vesting gaat ook 
achter deze  gevel een 
stuk geschiedenis 
schuil. 
 
In 1783 ontstaat de 
patriottenbeweging , 
die zich afzet tegen de  
Oranjes. De 
voormannen in 
Heusden zijn Daendels 
en De Kock.  In 1787 zetten zij het Oranjegezinde 
Heusdense bestuur af. Vertegenwoordigers van de Staten 
van Holland zetten vervolgens de patriotten weer af en met 
behulp van Oranjegezinde boeren en soldaten jagen ze 
hen Heusden uit. In 1789 volgt de Franse revolutie. In 1793  
komt De Kock terug en belegert met het Bataafse legioen 
de stad. De aanval wordt afgeslagen.  Vervolgens valt het 
Franse leger in 1794 onder leiding van Pichegru Nederland 
binnen.  Heusden wordt belegerd door Daendels. Als de 
waterlinie in 1795 dicht vriest  en Nederland wordt 
ingenomen door de Fransen, neemt Daendels Heusden in. 
De Oranjegizinde burgemeester Rauws wordt afgezet. 
Katholieken komen weer aan bod. Er wordt een nieuw 
stadsbestuur benoemd in Hof van Holland, waaronder de 
katholieke familie Van Dongen-Bax. 
De overwinning wordt gevierd in de leegstaande woning 
van de voormalig burgemeester, het pand waar u tegenaan 
kijkt terwijl u uw ijsje staat te eten. Vandaar de naam “De 
Republiek”. 
De Bataafse republiek heeft niet lang bestaan, maar het 
pand heeft de tijd overleefd. 
 
Nico Dircksens 

http://www.heusdennieuws.nl/


“Kerken en kapellen in het buitengebied 
van ’s-Hertogenbosch en hun orgels” 
 
November 2017 verscheen bij de Kring Vrienden van ’s-
Hertogenbosch het boek “Kerken en kapellen in de stad ’s-
Hertogenbosch en hun orgels”, een uitgave waarin de 

kerken en kapellen en hun orgels binnen de stad ’s-
Hertogenbosch zijn beschreven. 
Nu is er een nieuwe uitgave verschenen onder de titel 
“Kerken en kapellen in het buitengebied van ’s-
Hertogenbosch en hun orgels”. Samensteller ervan is 
eveneens Han Keur. Deze uitgave is een vervolg op de 
uitgave van 2017 en bevat een beschrijving van kerken en 
hun orgels in die gemeenten, welke vanaf 1996 tot de 
gemeente ’s-Hertogenbosch zijn gaan behoren. Het boek 
bevat van elke gemeente een beschrijving van de kerk en 
haar historie, en de geschiedenis van het daarin aanwezige 
orgel. De afbeeldingen van kerk en orgel zijn in kleur. De 

volgende gemeenten zijn in 
het boek opgenomen: 
Bokhoven, Empel, Engelen, 
Rosmalen,  Nuland,  
Maliskamp en Vinkel en 
Berlicum (gem. Sint-
Michielsgestel).  Met de 
verschijning van dit boek is 
het totale orgelbestand in 
“groot” ’s-Hertogenbosch 
beschreven. 
 
Het boek heeft 90 pagina’s 
op A4 formaat.  De prijs van 
het boek bedraagt € 17,50 
euro (exclusief eventuele 

verzendkosten à  € 4,50) en is vanaf heden verkrijgbaar 
aan de balie van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, 
Parade 12 te ’s-Hertogenbosch, tel. 073- 6135098. Het is 
ook te bestellen via e-mail algemeen@kringvrienden.nl   
Ook het boek “Kerken en kapellen en hun orgels  in de stad 
’s-Hertogenbosch” uit 2017 is aan de balie van de Kring 
Vrienden nog te koop.   
 

 

De avond van de Vallende Sterren 
 

Op 11 augustus had de WSH-Heusden een 
waarnemingsavond gepland. 
Er zou worden gekeken naar de vallende sterren die die 
nacht zouden verschijnen aan de nachtelijke hemel. De 
locatie was de nieuwe  
Sterrenwacht Fort Hedikhuizen of de SFH.  
Op deze locatie zou het donker genoeg zijn om de zeer 
snelle meteoren te zien. 
De verwachtingen waren hoog gespannen omdat de dagen 
ervoor telkens sprake was van een heldere hemel. 
Echter op het beslissende moment ontstak er een 
onweersstorm en was het nagenoeg geheel bewolkt. De 
aanwezige leden van de werkgroep lieten zich echter niet 
ontmoedigen en bleven op de locatie aanwezig. Wel 
werden er prachtige foto,s gemaakt van de zon die zich 
gedeeltelijk schuil hield achter de onweerswolk.  
Door Dhr. Willem Schot werd een presentatie verzorgt over 
“ Alles wat op onze  
pet valt “. De meteoren werden besproken, de straling uit 
de ruimte en zijn reis naar een van de grootste 
meteoorkraters op deze aardbol, namelijk de RIES krater in 
Duitsland.  
De koffie werd aangeboden door Mw vd Stelt en verzorgd 
door Dhr. Adriaan Hoos.  
Na de presentatie nog gezellig nagepraat, sommigen 
hadden iets te drinken en te eten meegenomen. Helaas, 
het bleef bewolkt. 

Het bestuur van de werkgroep heeft met de aanwezige 
leden afgesproken dat we in de maand september, starten 
met de bijeenkomsten op de tweede maandag van de 
maand, NU DUS d.d. 14 september A.S. In verband met de 
RIVM maatregelen wordt als locatie gekozen de SFH, 
aanvang 20.00 uur. 
Wel zal Iedereen die deze avond bij zou willen wonen 
gevraagd worden zich aan te melden bij de secretaris van 
de WSH, VOL IS VOL  Afgesproken werd dat door Dhr. 
Schot een presentatie op deze avond zal worden verzorgd. 
Als het een heldere avond is gaan we ook waarnemen,  
Voor meer informatie kijk op de website van WSH-
Heusden.nl  
 

 

De Lipsberg  
 
Een groot, leeg terrein met daarop een berg, een berg wat 
eigenlijk? Ooit was dit het roemrijke en wereldbekende 
thuis van Lips Scheepsschroevenfabriek, Drunen. 
Spontaan vormt zich een aangepaste versie van Het Dorp:  
 
Die goeie tijd, het is voorbij 
Dit is al wat er bleef voor mij 
Een berg aan herinneringen 
 

 
De Lipsberg, foto: Legs Boelen 

 
Maar ook deze vondst van Legs Boelen mag er zijn: 
“Sterfgoed”.  

 
Ook een bijzondere gedachte bij dit beeld? Deel die dan 
via plekbord@hkkonsenoort.nl 

 

 

Langstraats in Woord en Beeld 
 

Nu het verenigingsleven nog grotendeels stil ligt, krijgt 
heemkunde volop ruimte in onze lokale en regionale 
media. Kijk naar de wekelijkse geschreven bijdragen van 
Bart Beaard en Bert Meijs en de foto’s van Ad Hartjes. 
 
Vanaf volgende week wordt hieraan nog een rubriek 
toegevoegd en wel over het dialect in de Langstraat. 
Omdat de dialecten in de Langstraat wel iets van elkaar 
verschillen, maar ook veel elementen gemeenschappelijk 
hebben, is voor de bevordering van het dialect de stichting 
Langstraats in Woord en Beeld opgericht. De voorzitter van 
deze stichting is Yoïn van Spijk. 
Voor deze nieuwe rubriek worden columns aangereikt door 
een aantal vaste schrijvers, maar ook andere inzendingen 
zijn meer dan welkom. Vind je het leuk om een verhaaltje 
van maximaal 400 woorden in je eigen dialect te schrijven 
of heb je misschien nog een mooie tekst in het dialect in je 
archief zitten, stuur het in aan bestuur@hkkonsenoort.nl. 
Wij zorgen dan, dat het bij de redactie van de nieuwe 
dialect rubriek komt. 
 
Adrie Verboord 

mailto:algemeen@kringvrienden.nl
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Oproep 
 
Beste lezers, zoals jullie weten is heemkunde een leuke 
bezigheid en het is daarom dan ook één van mijn hobby's. 
Daarnaast verzamel ik ook fossielen, archeologische 
vondsten en speldjes. Nou weet ik het qua fossielen en 
archeologische vondsten zo gauw niet maar ik acht de 
kans wel groot dat er onder onze leden mogelijk mensen 
zijn die thuis nog 'n hoop speldjes hebben liggen. Daarom 
wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om een 
oproep aan jullie te doen. Dus mocht u thuis nog speldjes 
hebben liggen die u zou willen afstaan, dan houd ik mij 
graag aanbevolen. U kunt contact met mij opnemen 
via: martijnvdwiel@live.nl 

 
Bedankt voor uw aandacht. 
 
Martijn van de Wiel 
 

 

Boek ”Colin 51ste Highland”gezocht 
 
Ik heb een Schot ontmoet, van wie een oom in Uden als 
oorlogsslachtoffer is begraven. Omdat hij wel erg weinig 
wist over de omstandigheden en acties waarbij zijn oom is 
omgekomen, ben ik eens gaan zoeken in mijn boeken en in 
de omgeving van Liempde waar hij is gesneuveld. En dan 
kom ik tot mijn vraag: het boekje van Jack Didden “Colin, 
51

ste
 Highland” in Drunen 1994, zou wel eens wat meer 

duidelijk kunnen maken. Ik heb al veel boekensites en 
winkels afgezocht maar heb het niet kunnen vinden. 
Dus: wil ik langs deze weg eens vragen of iemand in 
Drunen afstand wil doen van dit boekje. Ik wil er heel graag 
voor betalen. 
 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank, 
 
Harry van den Bergh, Uden  
Tel: 0413-272190  e-mailadres: beton@planet.nl   

 
 

Station Vlijmen in fysiotherapie  
‘De Statie’ Vlijmen 
 
Per 1-4 ging onze collega  Elly met pensioen. Vele 
vergaderingen, met de nieuwe maat Arjan , zijn aan de 
overname vooraf gegaan. Een van de punten was het 
opknappen van de, inmiddels 15 jaar oude, praktijkruimte. 
Plannen gemaakt maar ja, wanneer ga je zoiets doen. 
Toen kwam …Corona. Op dinsdag moesten we het werk 
staken en op donderdag zijn we begonnen, behang eraf, 
stukadoor en schilder erin, heel veel poetsen en opruimen. 
Uiteindelijk o.a. een mooie wachtruimte met alleen maar 
witte muren. Brainstormsessies, wat gaan we doen met de 
wachtruimte. De relatie werd gelegd met de Statie en het 

station in Vlijmen. 
Zoekterm invoeren 
in google en 
uitgekomen bij de 
Heemkundekring 
Onsenoort. Een 
wereld ging open. 
Wat een informatie 
en geweldig mooie 
foto’s. Door de hulp 
van Adrie Verboord 
en Nico de Bonth, 
hiervoor onze dank, 
is er uiteindelijk een 
foto gekozen. Deze 
is door 
reclamebureau van Vugt verwerkt tot een behang  van 4 bij 
2,50 meter. 
 Zie  het resultaat, wat zijn wij er blij mee, een uithangbord 
voor onze praktijk!  (Foto: Karin de Bont) 
De spoorverbinding tussen Lage Zwaluwe en Den Bosch 
was gereed in 1890, terwijl al vanaf 1886 werd gereden 
vanaf Lage Zwaluwe tot aan Vlijmen. Het station van 
Vlijmen is gebouwd in 1884. Van 1886-1950 hebben ook 
de stationschefs hier gewoond. Het station lag op de  
kruising van de huidige Burg.Zwaansweg met de 
Maasroute. Er was een luxueuze wachtkamer ingericht, 
voor passagiers die in de 1ste en 2e klasse wilden reizen. 
In 1967 zijn de gebouwen gesloopt. 
 
Namens fysiotherapie de Statie, Karin de Bont 

 

 

Heemkundefans 
 
Al enkele jaren heeft HKK Onsenoort een eigen Facebook 
pagina. Die is zeker de moeite waard om regelmatig te 
bezoeken. Het is mooi om te zien, dat onze leden ook hun 
eigen Fb omgeving gebruiken om het enthousiasme voor 
onze vereniging te delen met hun vrienden. 
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Straatnamen wijk Geerpark Vlijmen 
 
De nieuwe wijk Geerpark in Vlijmen ligt tussen Haarsteeg 
en Vlijmen tussen Priemsteeg, Wolput, Mortelweg en 
Tuinbouwweg. Voor dit gebied werd een stuurgroep 
opgericht om de wijk vorm te geven. Deze bestond uit 
Woonveste, gemeente Heusden, waterschap Aa en Maas 
en Provincie Noord-Brabant. Zij spraken de ambitie uit om 
van Geerpark de meest duurzame wijk van Nederland te 
maken. Ook het ministerie steunde dit initiatief en riep 
Geerpark uit tot één van de 13 proeftuinen uit de regeling 
Excellente gebieden. De volgende uitgangspunten werden 
gekozen: duurzaam wonen en leven, bouwen voor 100 jaar 
en bouwen aan het landschap.  
 
In de wijk ligt een aantal straten, de namen hiervoor 
worden door de gemeente Heusden vastgesteld. Van de 
gemeente kreeg de straatnamencommissie mee dat 
biodiversiteit het uitgangspunt diende te vormen voor de 

straatnamen. Zo werden eerder al namen gegeven met 
thema’s als: vlinders, kleine zoogdieren en planten. Voor 
het deelproject ‘Tot Morgen, fase 2B2’ was het 
uitgangspunt: fruitbomen en klein fruit die voor komen óf 
kwamen in de gemeente Heusden.  
 
Aan inwoners werd gevraagd mee te denken over de 
straatnamen. Ik leverde een groot aantal namen aan. De 
teelt van de aangeleverde fruitrassen komt hier en daar in 
Heusden nog voor, maar niet meer op zo’n grote schaal 
zoals vroeger. Met name in Vlijmen op de overgang van de 
klei- naar de zandgronden werd vroeger veel klein fruit, 
zoals bes en aardbei geteeld, zoals dat ook was in het 
huidige Geerpark. De veilingen, Jonker Fris en de 
mandenindustrie floreerden, er was volop klandizie te 
vinden op de markt in ‘s-Hertogenbosch. Velen hadden een 
eigen moestuin (d’n hof) die tot ver in het Geerpark reikte. 
Vanuit cultuurhistorisch perspectief pasten de 
aangeleverde namen. 

 

                 
 

Bron Tijdreis (Kadaster): Het huidige Geerpark in 1900, 1950 en 2000: het agrarische landschap van weleer. Tot aan de 
ruilverkaveling was er het slagenlandschap te vinden, van diepe en smalle percelen gescheiden door sloten en hagen. 
Dichtbij de boerderijen werd het fruit geteeld. Vroeger heette het gebied de Naaktenhoek dat leeg gebied betekende. 

 
Door de gemeenteraad werden op 28 april 2020 de 
volgende namen uit mijn lijst gekozen:  kriek, kriezel, 
blauwbleuren en aardbei. De eerste drie namen komen uit 
het plaatselijk óf regionaal dialect. De vierde naam spreekt 
voor zich. 
 
Kriek: in Vlaanderen en Zuid-

Nederland wordt de zure kers 
kriek genoemd. In de rest van 
Nederland morel. De zure kers is 
een lage boom of struik die van 
nature niet in België en 
Nederland voorkomt, maar 
oorspronkelijk afkomstig is uit 

Zuidoost-Europa en West-Azië. 
 

 
Blauwbleuren: is een 

vroeg pruimenras. De 
blauwbleur groeide aan 
hoogstampruimenbomen, 
ze werden vooral geteeld 
rondom Vlijmen. Het waren 
kleine, blauwe pruimen 

waar Vlijmen wijd en zijd om bekend stond. De Joden uit 
Amsterdam kwamen voor de tweede Wereldoorlog in de 
pruimentijd aan het einde van de week met de trein naar de 
Vlijmense veiling. Op de terugweg namen ze zo veel 
mogelijk bussels, mand met een inhoud van 10 kg. met 
blauwbleuren mee. Op zondag waren zij een van de 

eersten die vers fruit in de 
aanbieding hadden. 
 
Kriezel: is het plaatselijk dialect 

voor kruisbes. De kruisbes groeit 
aan een stekelige struik. De vrucht 
is een kale óf met klierachtige 
borstels bezette bes en heeft als 
deze rijp is een groene, gele, rode óf 
roodpaarse kleur. 
 

 
Bert van Opzeeland, Met dank aan Bas van Andel, Toos 

en Gerard van den Bosch en Adrie Verboord. 
 

 
Bron: Wikpedia en POMologische Vereniging  

           Noord-Holland. 
 



 
 
Houtsnijden en figuurzagen 

 

In de vorige Plekborden 
hebben foto’s gestaan van 
een vooroorlogse 
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.  
Van ons lid mevr. Nel 
Hagen-Van Broekhoven 
kregen we een houten kruis  
met een corpus dat haar 

vader gemaakt heeft in het jongenspatronaat in Drunen. 
Daarbij vertelt ze dat het kruis een keer verloot is geweest 
tijdens het Rad van Avontuur op de Drunense kermis. Het 
is toen geloot door Jo van de Wiel. Na zijn overlijden is het 
bij de familie Van Broekhoven teruggekomen. Thies van 
Broekhoven was een bekende brood- en banketbakker in 
de Stationsstraat in Drunen. Hij had in Drunen ook de 

eerste automatiek voor kroketten, gehaktballen, nasiballen 
en andere snacks. Hij maakte in Drunen het ‘uit de muur 
eten’ wel populair. 
 
Bart Beaard 
 

 

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. Inmiddels zijn we twee 
middagen open geweest met een mooie belangstelling.  
De expositie zal op 13 september, 11 oktober en 8 
november vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur weer geopend zijn. 
Om 13.30 en om 15.00 uur zal er een PowerPoint 
presentatie plaatsvinden. In verband met de 
coronamaatregelen is voor de presentatie het aantal 
plaatsen beperkt en moet men zich vooraf aanmelden via 
bartbeaard1@gmail.com  

In de aula staan fotopanelen met een uitleg over de 
architectuurstijl en panelen met afbeeldingen van projecten in 

Heusden, die in deze architectuurstijl gebouwd zijn.  
Foto: Marc Bolsius. 

 
 
 

 

 
Wie wat waar? 

 
Deze foto is aan geleverd door Jan 
van der Linden uit Drunen. 
 
De foto is gemaakt in 1910 door:  
B.de Jong, Photograaf, Breda 
 
Het is een schoolfoto uit Elshout en 
wel de Openbare school aldaar. 
 
De kans is klein, maar we willen toch 
nog wel een poging wagen. 
Staan er nog herkenbare personen op 
deze wel zeer unieke foto, die een 
prachtig tijdsbeeld geeft van 110 jaar 
geleden?  
 
U kunt uw reacties sturen naar: 
 
Plekbord@hkkonsenoort.nl 

 
 

mailto:bartbeaard1@gmail.com

