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Beste Lezers 
 
Hoe fijn zou het zijn, wanneer we weer een Plekbord kunnen aanbieden, waarin voor het 
coronavirus geen plaats meer hoeft te worden ingeruimd? Jammer genoeg zijn we nog niet 
zo ver. De uitbraken van grote aantallen besmettingen liggen dan inmiddels wel in de grote 
steden in de Randstad, de mensen, die besmet raken zijn nu doorgaans een stuk jonger 
dan in de eerste fase, maar het blijft oppassen geblazen. Als we zorgen om zelf niet 
besmet te raken, dan kunnen we immers anderen ook niet besmetten. Dan zijn we samen 
maatschappelijk heel verantwoord bezig. Ik ga er graag vanuit, dat we dat met elkaar 
kunnen blijven opbrengen, zolang het nodig is.  
 
Adrie Verboord, voorzitter 

 

 
Dagexcursie naar Oisterwijk 

 

 Al vele jaren organiseert onze vereniging in 
het voorjaar een dagexcursie en al vele jaren 
heeft Ans Zeeuwen dit georganiseerd. De 
laatste jaren heeft ze het ene jaar een 
programma in een stad in Nederland, het jaar 
daarop in het  buitenland, wat in de praktijk  
meestal België betreft. Zo hebben we al vele 
steden bezocht en vrijwel altijd met twee volle 
KRAS-bussen. De dagexcursie naar het 
Belgische Sint Niklaas kon dit jaar vanwege 
de corona-crisis niet doorgaan.  
 
Via Nico de Bonth kwamen we in het bezit 
van een foto van een groep leden, die in de 
vijftiger jaren de eerste excursie 
meemaakten. De reis ging toen naar 
Oisterwijk. 
Van vele personen kennen we de namen niet 
meer.  Wie kan ons helpen? De namen graag 
doorgeven per mail: bartbeaard1@gmail.com.  
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Column  
 
Omkijken of vooruit kijken? 
 

 
Toen ik met het schrijven van deze 
maandelijkse column begon, was de 
bedoeling daarvan om als voorzitter 
iedere maand bij de leden ‘thuis te komen’ en om daarbij 
vooral te laten zien hoe breed en mooi heemkunde is. 
Krachtige stellingnames hoef je daarbij niet te verwachten, 
want ik gun iedereen graag het recht op een eigen mening.  
 
Waarom nou zo’n inleiding? Wel, omdat ik voor deze 
column geïnspireerd raakte door de Troonrede, die Koning 
Willem-Alexander op Prinsjesdag heeft uitgesproken en 
dan met name de passage waarin hij de oproep aanhaalde 
van een 94-jarige ‘oorlogsveteraan’ aan de jeugd om de 
coronaregels (beter) na te leven. Om vervolgens meteen 
aan te geven, dat onze jeugd met hele andere 
verwachtingen in het leven staat, dan de gemiddelde lezer 
van dit mooie blad. Oftewel, de gerespecteerde senior, die 
met al zijn (levens)ervaring omkijkt en de generatie van zijn 
kleinkinderen, die vooral vooruit kijkt. 
 
Bij het omkijken, dat we zeker als leden van een 
heemkundekring ongetwijfeld geregeld doen, is het goed 
om ons daarbij ook te herinneren, of in ieder geval daartoe 
een poging te doen, wat wijzelf op die leeftijd belangrijk 
vonden. Hoe ver keken we zelf vooruit in de toekomst? Uit 
mijn eigen ervaring kan ik zeggen: niet ver. De horizon van 
deze 17 of 18-jarige lag precies bij het eerstvolgende 
weekend. Dan gingen we weer uit, dan ging je weer 
dansen in de hoop, dat het ene meisje of die aardige 
jongen er ook weer was. Dat was je eerste en vaak ook 
enige prioriteit. Op Koninginnedag 1966 of 1967, viel ik ’s 
middags van een dak met een gapende wond in mijn arm 
tot gevolg. Na enkele uren schoonmaken en het zetten van 
25 hechtingen kon ik weer naar huis. Geen seconde kwam 
het bij me op, dat ik ook blijvend letsel aan mijn arm had 
kunnen oplopen. Wel dacht ik steeds: als de dokter nou 
maar niet zegt, dat ik vanavond beter thuis kan blijven. Dat 
laatste is er overigens natuurlijk wel van gekomen, maar 
het geeft iets weer van wat je als jeugdige belangrijk vindt. 
 
Nou is bovenstaande wel wat kort door de bocht, maar het 
punt blijft, dat je in je jeugd niet omkijkt, maar vooruit kijkt. 
Dat recht hebben ze en in feite kunnen ze natuurlijk ook 
niet anders. Ze hebben nog amper een verleden 
opgebouwd. Wanneer mij de vraag gesteld wordt, waarom 
er zo weinig jeugdigen lid zijn van de heemkundekring, dan 
past daarop hetzelfde antwoord, dat het nog te vroeg is om 
tijd en energie te steken in omkijken. De toekomst heeft 
immers nog zoveel uitdagingen voor ze klaar liggen. 
 
Natuurlijk mogen we aan onze jeugd best vragen om zich 
maatschappelijk verantwoord te gedragen. Bij een 
pandemie kunnen we immers allemaal ontvanger en 
doorgever van het virus zijn. Daarbij past voorzichtigheid 
en verantwoordelijkheid jegens elkaar. Maar laten we dat 
niet doen door onze rotsvast verankerde eigen wijsheden 
te projecteren op jongeren, die de eigen wijsheid nog volop 
aan het vergaren zijn. 
 
Adrie  
 

 
Kopij voor het volgende Plekbord 

Uiterlijk vóór 15 oktober a.s. 
 

 

 
 

Jubileumcommissie 
 
Aangezien Heemkundekring Onsenoort in 1947 is 
opgericht wordt 2022 een jubileumjaar voor onze 
vereniging. Dat lijkt ver weg, maar het betekent dat we nog 
ruim een jaar hebben om ideeën te ontwikkelen over de 
manier waarop we dat jubileum willen vieren en om 
activiteiten voor te bereiden. Het bestuur van de 
Heemkundekring heeft besloten om daartoe een 
jubileumcommissie in het leven te roepen en heeft twee 
bestuursleden belast met de samenstelling ervan. 
 
Dit jaar gaan we nog een begin maken met de 
commissiewerkzaamheden. Dat betekent een bijeenkomst 
waarin we kennismaken met elkaar voor zover nodig en 
ideeën inventariseren. De uitwerking van ideeën zal veelal 
in kleiner verband gebeuren. Wij stellen ons voor om zo 
min mogelijk te vergaderen en zoveel mogelijk digitaal met 
elkaar te regelen.  
 
We zijn op zoek naar leden die van de jubileumcommissie 
deel uit willen maken en zo een bijdrage willen leveren aan 
de feestelijkheden rond het 75-jarig bestaan van onze 
heemkundekring. Opgeven kan per mail: 
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch 
 
Bas Rietdijk    06 53714252 
Frank Velthuizen  06 51367463  
 

 

De restauratie van de stroopfabriek  
 
In de Hoefstraat in Herpt staat het restant van de vroegere 
stroopfabriek van de familie Buijs. Het is een 
Rijksmonument en we hebben toch enige zorg over de 
voortgang van de restauratie waarover Gemeente Heusden 
met de nieuwe eigenaar afspraken heeft gemaakt. 
Inmiddels hebben wij met de Gemeente daarover contact 
gehad en hun reactie is: ‘Wordt aan gewerkt, qua 
voorbereiding. Het gaat de goede kant op’. Nu dus maar 
afwachten.  
 

 
Het restant van het stroopfabriekje, foto: Ad Hartjes. 



Monumentmomentje 
 
Wandelend door Heusden zie je aan het eind van de 
Putterstraat een modern ogend verenigingsgebouw van de 
jachthaven. Grenzend hieraan ligt een constructie van 
oude muren en het wegdek van een voormalige brug. De 
restanten van de Herptse poort. De poort had 
oorspronkelijk twee torens met een verbinding. Aansluitend  
lag de brug over de Demer die eens hier lag in de functie 
van stadsgracht. Deze brug ligt er nog steeds zij het dat 
alleen het wegdek zichtbaar is. 
 

 
 
 De uit de 13

e
 eeuw stammende stadsmuren van Heusden 

waren voorzien van vier toegangspoorten: de Wijkse Poort, 
de Bossche Poort, de Oudheusdense poort en de 
Veerpoort/Waterpoort. Toen deze ommuring werd gesloopt 
werd de Bossche poort vervangen door de Herptse poort.  
Met de bouw van de vestingwallen verdwenen de 
stadspoorten. Tijdens opgravingen in de jaren ’70 stuitte 
men op de fundamenten van de poorten. Tijdens de 80-
jarige oorlog wordt in 1579 bij een Spaanse aanval vanuit 
Den Bosch de Maasdijk  achter de Herptse poort 
doorgestoken. De wiel die daardoor ontstaat (huidig 
onderdeel van de jachthaven) maakt dat de Herptse Poort 
niet meer wordt gebruikt en in verval raakt. In tegenstelling 
tot de Wijkse Poort en de Waterpoort is de Herptse poort 
niet  herbouwd maar is gekozen voor reconstructie van het 
metselwerk van de muurresten, 
Jammer genoeg raakt ook deze restauratie in verval. Laten 
we hopen dat spoedig voor restauratie wordt gezorgd zodat 
di stukje geschiedenis van Heusden voor het nageslacht 
bewaard blijft. 
 
Nico Dircksens 
 

 

V.1 - dorpswandeling te Vlijmen  
 

Op zondag 27 september houden we voor de vierde maal 
de 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. Bij de wandeling wordt het audio-systeem  
gebruikt waarmee het ‘anderhalvemeteren’ geen probleem 
is, maar de groep wel beperkt is tot maximaal 24 personen.   
 

Canadees militair W. Reid Evans, hier poserend vóór café 
Den Braai, was betrokken bij de redding en berging van 
slachtoffers van de V1-neerstortingen op de Vlijmense Dijk 
en in het Akkerpad. 

 

Keramiek van pater van Kessel 
 
Wij zijn benaderd door meneer Jan van Bree uit 
Hoensbroek, die studie maakt van het keramiek dat 
gemaakt is door pater Raymundus van Kessel in Abdij 
Mariënkroon. Daar is trouwens op verschillende plaatsen 
nog een aantal stukken van hem te bewonderen. Jan van 
Bree is al een tijd bezig om een overzicht te krijgen van het 
werk van pater van Kessel. Hij heeft al heel wat bronnen 
geraadpleegd maar vindt 
opmerkelijk weinig 
beschrijvingen van de 
gemaakte kunststukken 
en evenmin lijsten van 
tentoonstellingen.  
 
Jan van Bree vermoedt 
dat er in onze regio nog 
veel werk van pater van 
Kessel in particulier bezit 
aanwezig is en hij wil 
graag een zo compleet 
mogelijke inventarisatie 
maken. Hij heeft onze 
hulp ingeroepen om dat 
werk te vinden, zodat het gefotografeerd kan worden. 
Publicaties over het werk van pater van Kessel zijn 
eveneens zeer welkom.  
 
Mocht er iemand onder ons zijn die iets van of over pater 
van Kessel heeft of hem persoonlijk gekend heeft en daar 
iets over kan vertellen, laat het even weten. Misschien 
kunnen we Jan van Bree behulpzaam zijn bij zijn 
beschrijving van werk en leven van pater van Kessel.  
 
Bas Rietdijk, bas.rietdijk@gmail.com 

 

 

Expositie ‘Architectuur Bossche School’ 
 

Met een mooie belangstelling hebben we in de aula van de 
begraafplaats Duynhaghe de expositie in de afgelopen 
maanden al driemaal gehouden. De volgende 
expositiedata zijn 11 oktober en 8 november met de 
openingstijd vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. 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. De 

aula staat op de algemene begraafplaats aan de Akkerlaan 
in Drunen. 
 

 
De aula heeft vele details die kenmerkend zijn voor de 
vormentaal van de Architectuurstijl Bossche School. 

 Foto Rini Wouters† 
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Ad Vermeulen onderscheiden  
door OGS-Oorlogsgravenstichting 
 

 
Ad Vermeulen (r) ontvangt uit handen van Arie Harrewijn  

de zilveren erespeld 

 
Op woensdag 15 september heeft Ad Vermeulen van Arie 
Harrewijn, inspecteur van OGS, voor zijn werkzaamheden 
een zilveren erespeld ontvangen. Ad is bij Gemeente 
Heusden begraafplaatsbeheerder en vanuit deze functie is 
hij Consul bij OGS. Sinds 2006 heeft onze vereniging vele 
activiteiten op begraafplaatsen gerealiseerd m.b.t. 
inventarisatie, behoud van monumentale grafmonumenten, 
restauraties, publicaties etc.. Voor deze werkzaamheden 
hebben wij met Ad altijd veel contact gehad en de 
medewerking als heel prettig ervaren.  
 
Bart Beaard 

 

 

Een rosmolen in de Meliestraat in Vlijmen 
 

Enige tijd geleden zijn wij in contact 
gekomen met Michiel van der Lande 
uit Boxtel, een nazaat van de 
Vlijmense familie Mommersteeg. In 
zijn tuin heeft hij als tuintafel een 
molensteen staan, die in het 
verleden in de tuin van Huize de 
Melie in de Meliestraat gelegen 
heeft. Michiel zoekt een betere 
bestemming voor de steen. Na enig 
historisch onderzoek blijkt in de buurt 
van  

 
Foto Linksonder: Bijgebouw Meliestraat 35, Vlijmen. Dit 

gebouw is in het verleden de leerlooierij van Mommersteeg 
geweest. Foto boven: De molensteen die binnenkort terug 

naar Vlijmen komt. 

 
de vroegere leerlooierij van Mommersteeg, Meliestraat 35, 
een rosmolen gestaan te hebben, waarmee gedroogde 
eiken schors tot run gemalen werd. Een rosmolen wordt 
door paarden aangedreven. Run werd rond de voorlaatste 
eeuwwisseling gebruikt als looistof voor het leerlooien. In 
run bevindt zich de looistof tanine. De steen komt 
binnenkort terug naar Vlijmen en Jeroen de Bonth, de 
huidige eigenaar van het gebouw, zal er een goede 
bestemming aan geven. De andere steen heeft Hans 
Mommersteeg in gebruik als tuintafel.  
 
Bart Beaard 

 

   

Herkomst bijnaam De Stoker 1 
 
De oproep namens Sytske Kok om de herkomst van deze 
bijnaam te achterhalen, heeft enkele reacties opgeleverd.   
 
Nee, ik ben tóch geen Stoker 

Het stoken van negen verschillende soorten hout ter 
bestrijding van hekserij was een nauwkeurig 
voorgeschreven ceremonie die alleen maar effect kon 
hebben wanneer ze op de juiste manier werd uitgevoerd. 
Dat gold niet alleen voor de voorgeschreven soorten hout, 
zoals André van Zon beschrijft, maar ook voor de manier 
waarop. Niet iedereen was daar exact van op de hoogte, 
maar de kunde werd waarschijnlijk in bepaalde families van 
generatie op generatie overgedragen. Er is mij ooit verteld 
dat dit gebruik van ergens rond 1825 zou dateren, maar het 
zou best nog ouder kunnen zijn. 
Lange tijd heb ik gedacht dat ik ook tot de Stokersfamilie 
behoorde, met name vanwege mijn vader (1894 -1975), die 
afkomstig was van de Kuijkse Hei. Hij had namelijk de 
onuitroeibare gewoonte om te stoken: de doornheggen in 
het voorjaar, de kafhopen na het dorsen, afval  enz. Soms 
liep dat zelfs niet goed af, bijvoorbeeld toen de brand van 
zo’n kafhoop oversloeg op een stroschelf. Maar komisch 
was zijn reactie toen hij door twee politieagenten werd 
betrapt bij een heggenbrand. Ze wilden juist een proces 
verbaal gaan schrijven toen mijn vader geërgerd uitriep: 
“Hou op met die onzin en help mee blussen; dat ben ik ook 
aan het doen!” Ze trapten er nog in ook. 
Ik dacht dat dit stoken in de genen zat en dat mijn stam 
Van der Lee daarom ook tot de “permetaosie” van de 
Stokers zou horen, maar genealogisch onderzoek door Eef 
van der Lee wees uit dat dit toch niet het geval is... 
  
Anton van der Lee 

 
 



Herkomst bijnaam De Stoker 2 
 
Mij is altijd verteld dat het met de spoorwegen te maken 
had. Een iemand van de Familie van der Lee was stoker op 
een locomotief. Deze mijnheer van der Lee deed de kolen 
in de kachel van de locomotief en had daarom de bijnaam 
de Stoker. 
Ook is er een akte waarin staat dat er grond is gekocht bij 
de Familie van der Lee. In de akte staat gekocht van de 
Familie van der Lee (bijgenaamd de Stoker). 
Ik hoop u hiermee alvast geholpen te hebben. 
 
Henk Pijnenborgh 

 

 
Herkomst bijnaam De Stoker 3 
 
Met een zelfde soort verhaal kwam Piet van Balkom uit 
Drunen. Zijn vader Piet kwam vanuit Hank in de kost bij 
Guus van der Lee (de Stoker) in Drunen en was daar 
werkzaam als rietdekker. Hij heeft daar vaak gehoord dat 
de vader of opa van Guus stoker was van de tram, maar 
dat zou natuurlijk ook op een locomotief kunnen zijn. Zo 
zou Piet van Balkom senior ook aangezien zijn als: “eentje 
van de Stoker” Sommige verhalen gaan vaak een eigen 
leven leiden. 
 
Dank aan de inzenders; reacties als deze maken het 
Plekbord een blad voor en door onze leden. In de 
zoektocht komt steeds de ‘negende dag kruiden’ voor. 
Door hiermee te zoeken op het internet komen referenties 
tevoorschijn, waarmee Sytske haar zoektocht verder kan 
voortzetten. 

 

 
 
Agenda Cultuurtoren 
Stichting Honsoirde 
 
Binnen de mogelijkheden, die de corona-maatregelen 
toestaan, komen de activiteiten in de Cultuurtoren 
Mariënkroon weer op gang. Denk er wel aan om vooraf te 
reserveren.  
Hierbij de activiteiten voor de maand oktober, met de 
aanbeveling om vooraf op de site van Stichting Honsoirde 
te kijken of het programma wel door kan gaan. Daar is ook 
uitgebreide informatie over de activiteiten te vinden. 
 
Donderdag 1 oktober, lezing door Martijn Jeroen van der 
Linden met als titel ‘Veilig geld in het digitale tijdperk’, 
aanvang 19.30u, entree €10,00 
Zondag 4 oktober, lezing door mevrouw dr. Anja Machielse 
met als titel ‘Eenzaamheid kent vele kleuren’, aanvang 
14.00u, entree €10,00 
Zondag 4 en zondag 11 oktober, expositie ‘Alleen in beeld’, 
portretten van ouderen, gefotografeerd, geschilderd of in 
beeldhouwwerk. Open van 13.00u tot 17.00u, toegang 
gratis. 
Zondag 25 oktober, concert Simone ten Holt, ‘Schaduw 
noch prooi, voor twee pianisten’, aanvang 14.00u, entree 
€12,50. 

Dorpswandeling Nederhemert-Zuid 
 
Het is nu drie jaar geleden dat we onze najaar 
middagexcursie naar Nederhemert-Zuid hebben 
georganiseerd. Met meer dan 60 deelnemers hebben we 
toen in de stromende regen genoten van de verhalen die 
de gidsen Ad, Bart en Peter te vertellen hadden. En 
eenieder kreeg gratis een door de gidsen samengesteld 
fotoboekje ‘Dorpswandeling Nederhemert’ aangeboden, 
vanwege het 70-jarig bestaan van onze vereniging. 
Sindsdien organiseren we de wandeling 5-6 keer per jaar. 
Het is weliswaar niet het werkgebied van onze vereniging, 
maar het is wel een mooi gebied en ook zo dichtbij.  
 

 
De in aanbouwzijnde grafkelder in Nederhemert-zuid 

Foto: Ad Hartjes 

 
Op zaterdag 6 september jl. hadden we met prachtig weer 
een mooie wandeling met 34 deelnemers en vanwege de 
coronacrisis maakten we een indeling in twee groepen. 
Eén van de mooie plekken op ‘’ t Aailand’ is de kerk van de 
Hersteld Hervormde Gemeente, die in de afgelopen jaren 
binnen en buiten gerestaureerd is. Op het kerkhof wordt 
momenteel een nieuwe 
grafkelder gebouwd voor de 
nakomelingen van de 
adellijke familie Van 
Wassenaer. We blijven dit 
volgen want grafkelders zijn 
zeldzaam en de enige in ons 
heemgebied is die van de 
familie De la Court op het 
R.K. kerkhof in Nieuwkuijk.  
 
Bart Beaard 
 
 

 



Bedankje van Len van Roon 
 
In de MGT’s van mei en juni hebben we het verhaal van 
Len van Roon gepubliceerd over zijn belevenissen als 
Canadees militair tijdens WO II vanaf de landing op D-day 
tot aan het einde van de oorlog. 
 
Len is inmiddels 98 en nog altijd in goede gezondheid en 
helder van geest. Onderstaande brief is door Len 
persoonlijk geschreven. Hij schrijft onder meer het 
volgende. 
 
Beste Adrie, 
 
Met dit briefje wil ik je laten weten, hoezeer we het werk 
waarderen, dat je gestoken hebt in de bewerking van het 
oorlogsverslag van Len. Het is een waardevolle herinnering 
aan het verleden. 
Ik verzorg nog altijd zelf presentaties op scholen en bij 
andere gelegenheden. Dat doe ik met het doel om 
iedereen eraan te herinneren, dat voor hun bevoorrechte 
leven ooit een prijs is betaald. Iedereen moet respect 
blijven tonen voor degenen, die de offers gebracht hebben. 
Ik heb zo’n mooi leven gehad en besef, hoe gelukkig ik 
ben. 
 
Nogmaals dank.  
 

 
De brief in het Engels en met de handgeschreven  

van Len van Roon 

 
Len van Roon 

 
Voluit heet ik Leonard Abraham Corstiaan. Hoe klinkt dat 
als een Nederlandse naam! 
 

 

Heemkundekring Onsenoort en 
Lipsbode, een verrassende ervaring. 
 
Onlangs, in rustige tijden, zat ik wat te googlelen naar 
personen uit mijn vroegere en tegenwoordige 
kennissenkring. Een opvallend resultaat boekte ik bij een 
zoekactie naar leden van mijn schoonfamilie, namelijk de 
naam van een van mijn schoonzusjes met referentie aan  
een Lipsbode uit de jaren 60. Blijkbaar had iemand de 
moeite genomen die personeelsblaadjes te scannen en op  

 
 
het web te plaatsen. En dan ook nog, tenminste deze 
editie, geïndexeerd door Google!  
De bron bleek de site van de Heemkundekring Onsenoort 
te zijn. In de betreffende editie vond ik het artikel met 
verwijzing naar een tekening en versje ingezonden door mijn 

schoonzusjes in een eerdere editie van de Lipsbode. Deze 
was vervolgens vlot te vinden door te bladeren in de scan-
bestanden op de Onsenoort-site. 
De relevante pagina-scans met de vermelding, 
redactioneel commentaar en de tekening zijn 
vanzelfsprekend doorgestuurd naar de schoonzusjes en 
leidden tot enthousiaste reacties, ook van mijn vrouw die 
zich herkende als een van de afgebeelde drie zusjes op de 
tekening. De verhalen over het toenmalige Drunens 
dorpsleven, vooral met betrekking tot de Lips-vestiging, 
kwamen tot in detail voorbij. Zo zie je maar, het weer 
zichtbaar maken van vergeten en verstopte informatie 
(wezenlijk voor heemkunde toch?) door scannen van 
bewaard materiaal en (her)publiceren heeft geleid tot 
dankbare gevolgen. Mede namens de familieleden, dank 
aan de uitvoerders. 
 
Adrie van Beijnen 
 

 

Historisch Heusden 
 

In Weekblad Heusden staat wekelijks een verhaal van mij 
over een willekeurig heemkundig onderwerp uit één van de 
kernen van gemeente Heusden. Het zijn inmiddels 23 
artikelen geworden en die staan op de website 
www.heusdennieuws.nl. Van daaruit zijn de verhalen te 

lezen, te kopiëren of te printen. Heeft u een heemkundig 
onderwerp waarvan u vindt dat daarover eens onderzoek 
gedaan zou moeten worden of erover gepubliceerd zou 
moeten worden? Geef dat door aan mij via: 
bartbeaard1@gmail.com.  

 
Bart Beaard 

http://www.heusdennieuws.nl/
mailto:bartbeaard1@gmail.com


Wie, Wat, Waar 
 

De foto van de voorpagina hebben we voor u uitvergroot op deze het pagina, zodat u mogelijk de personen nog beter herkend. 
Stuur uw reacties naar: bestuur@hkkonsenoort.nl,  we zijn benieuwd of er nog personen te herkennen zijn. Succes. 
 

 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl


  

 
 

Bestelling webwinkel 
 
Bij onze webwinkel is een bestelling binnengekomen voor 
het boek M. Lips te Drunen. 
Helaas is dit boek inmiddels niet meer in voorraad. Daarom 
hierbij de oproep of er wellicht iemand is, die dit boek wil 
afstaan, tegen betaling, om daarmee een volgende lezer 
heel gelukkig te maken. 
Reacties graag aan: plekbord@hkkonsenoort.nl 
 

 
Aandacht voor de monumentenlijst 
 
Over de aandacht voor monumenten mogen we absoluut 
niet klagen. Al jarenlang laat Nico Dircksens zijn licht 
schijnen over een monument in dit Plekbord en sinds enige 
maanden belicht Bart Beaard wekelijks in het Weekblad 
Heusden een monument. Ook via de facebook pagina van 
onze vereniging en diverse andere media zijn deze 
beschrijvingen in te zien. 
 
Er zijn dan ook heel veel monumenten van heel 
uiteenlopende vormgeving. Maar lang niet alles, dat wij een 
monument noemen, is opgenomen in de gemeentelijke lijst 
van rijks- en gemeentelijke monumenten. In deze lijst staan 
uitsluitend bouwwerken, waaraan de status van monument 
is toegekend. Een lijst van om en nabij 370 objecten. 
 
Met deze lijst is een werkgroep enige tijd geleden aan de 
gang gegaan met als doel, zoveel mogelijk gegevens van 
deze monumenten vast te leggen en daarmee straks ook 
de belangstelling voor monumenten te stimuleren. De 
werkgroep bestaat uit Bart Beaard voor de bouwkundige 
interpretatie, Ad Hartjes voor de fotografie, Ine Hulsentop 
voor de digitale verwerking en Adrie Verboord voor de 
afstemming met het bestuur.  
  
Van de objecten zijn al veel gegevens voorhanden, maar 
daaraan moet nog wel het een en ander gebeuren, voordat 
een monument op een kwalitatief goede manier via de 
website van HKK Onsenoort te bekijken zal zijn. Daarbij 
gaat het niet alleen om de bouwtechnische gegevens en 
andere kenmerken, maar ook over de geschiedenis van het 
object, de functie ervan en de beleving van de mensen, die 
in een monument wonen.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan het helemaal compleet 
maken van de monumenten in Drunen, een klus, die door 
de leden van de werkgroep kan worden gedaan. In een 
later stadium, wanneer gegevens over de geschiedenis van 
een monument en zijn bewoners toegevoegd gaan worden, 

zal een beroep gedaan moeten worden op de kennis, die 
per kern aanwezig is.  
 
Over de voortgang zal de werkgroep regelmatig verslag 
doen in het Plekbord. 
 

 

Brocante- en antiekmarkt in Heusden 
 
Heusden. Iedere eerste zaterdag van de maand oktober, 
november en december 2020 staan ± 60 top brocanteurs 
met de mooiste vondsten uit binnen- en buitenland op het 
Burchtplein. Van prachtig kristal tot stoer zink, hippe 
vintage, antiek en Franse paspoppen. Engels zilver en 
emaille. 
 
Voor € 1,00 rijdt er een koets van de parkeerplaats 
Vestingstraat (P Heusden Centrum Zuid) naar het 
Burchtplein. 
 

 

Agenda oktober 2020 
 
Vanaf 1 oktober in de bibliotheek van Drunen: 

Expositie over "75 jaar bevrijding en wederopbouw in de 
Oostelijke Langstraat". Op 20 panelen laat de 
heemkundekring het verloop van de bevrijding en de 
wederopbouw daarna zien. Openingstijden zie de 
openingstijden van de bibliotheek van Drunen. 
Een dringend verzoek, houd u aan de Coronavoorschriften. 
 
11 oktober: 

Expositie Bossche School in de aula van de begraafplaats 
Duynhaeghe aan de Akkerstraat 2 in Drunen. Open van 
13.00 tot 16.00 uur met een power point presentatie om 
13.30 en om 15.00 uur. Aanmelden bij Bart Beaard via 
bartbeaard1@gmail.com 

 
25 oktober: 

Cultuur-historische wandeling langs het Drongelens Kanaal 
en de Baardwijkse Overlaat door Gien van Wijk, schrijver 
van het boek "Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens 
Kanaal". 
Vertrek om 10.00 uur bij restaurant Duinrand aan de 
Steegerf in Drunen. Duur van de wandeling ca. 2 uur. 
In verband met de Coronavoorschriften en het gebruik van 
audio apparatuur is de maximale groepsgrootte 23 
personen. 
Opgave voor 23 oktober bij Gien van Wijk: 06-20266326 of 

via de mail bestuur@hkkonsenoort.nl 
Deelname op volgorde van aanmelding. 
 
Verwacht en om alvast te noteren in uw agenda: 

 
4 november 2020: 

Lezing over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van 
Brabant  door militair historicus Christ Klep. 
Locatie: De Remise in Drunen, aanvang 19.30 uur. 
Entree: 5 Euro incl. een kop koffie 
Door de Coronavoorschriften is het aantal zitplaatsen in de 
zaal beperkt en vol=vol. 
Opgave alleen per Email: bestuur@hkkonsenoort.nl 

 

  
 
 

 

Bekijk ook een ons digitale Plekbord, hier treft u alles 
in kleur aan. Krijgt u hem nog niet in uw mailbox? 
Vraag hem dan aan bij: bestuur@hkkonsenoort.nl 

 

mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
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