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De wens om weer eens een coronavrij Plekbord te kunnen aanbieden, is helaas voor deze
maand nog geen optie gebleken. Integendeel. De tweede golf raast door het land, niet in
het minst toch ook weer door Noord-Brabant. De maatregelen zijn aangescherpt, de
ziekenhuizen met hun IC’s krijgen steeds meer coronapatiënten te verwerken en daarbij
hoort, dat de reguliere zorg wordt afgeschaald. Natuurlijk hoop ik, dat wij door verstandig
gedrag een coronabesmetting weten te voorkomen, maar laat ik deze keer ook eens een
bemoedigend woord richten tot onze lezers, die getroffen worden door de ‘afgeschaalde
reguliere zorg’. De mensen, die ook op medische ondersteuning wachten en nou
misschien toch weer langer met het ongemak, de pijn, de onzekerheid moeten voortgaan.
Deze keer vooral voor al die lezers: hou moed en vertrouwen, er komen zeker ook weer
betere tijden.
Als gevolg van de ontwikkelingen en maatregelen rond het coronavirus kan het zijn, dat in
dit Plekbord aangekondigde activiteiten alsnog geen doorgang kunnen vinden. In dat geval
hiervoor bij voorbaat onze excuses.
Adrie Verboord, voorzitter

Renovatie van een Drunens monumentaal pand
In het afgelopen jaar is het
monumentale pand, dat we in de
volksmond als ’Het huis van Lips’
kennen, op een zeer grondige wijze
gerenoveerd. De basis ervan is de
oudste woning van Drunen, die vóór
1648 door de overheid gebouwd is
voor de Nederlands Hervormde
Gemeente. Isaac Moring, Drunens
eerste dominee, woonde er vanaf
1648 tot 1651.
Max Lips kocht de woning in 1953 van
huisarts Andries van Seters en hij
heeft het aanzienlijk vergroot en
verhoogd. Aan de linkerzijde staat in dezelfde bouwstijl een garage, die tot en met de
oorlog door de gemeente Drunen in gebruik is geweest voor de stalling van de
brandweerspuit. Achter deze garage is in de 60-er jaren een atoomschuilkelder gebouwd
wat voor Drunen altijd een geheim is gebleven.
Bart Beaard

De plaatselijke boekwinkels
Onze vereniging is de afgelopen jaren betrokken geweest bij tenminste 25 publicaties,
sommige klein in omvang, andere juist heel omvangrijk. De meeste boeken hebben wij als
vereniging zelf uitgegeven, bij andere zijn we ondersteunend geweest. Al deze boeken
hebben met elkaar gemeen, dat ze ook via de plaatselijke boekwinkels aangeboden
konden worden. Een samenwerking, die wederzijds op waarde is geschat.
Toch komt hierin verandering. Bruna Vlijmen heeft aangegeven geen ruimte meer voor
onze boeken vrij te maken en stopt dus met de verkoop. Daarentegen heeft Zin in Boeken,
Botermarkt 12 in Heusden juist aangegeven, de samenwerking met ons graag te
intensiveren. Voor Blz-Sikkers in Drunen blijft de uitstekende samenwerking onveranderd
voortbestaan. Suggesties voor een verkooppunt in Vlijmen zijn welkom via
bestuur@hkkonsenoort.nl.
Frank Velthuizen

Column
Tradities die veranderen
Was de inspiratie voor mijn vorige
column de Troonrede van onze
koning, deze maand doe ik een
stapje terug en haak in op het
afscheid van de inmiddels
afgezwaaide Commissaris van de Koning in NoordBrabant, Wim van de Donk.
Op 26 september is zijn afscheidsbrief geplaatst in het
Brabants Dagblad, een afscheidsbrief aan zijn
provinciegenoten, dus ook aan het merendeel van onze
leden. Natuurlijk haal ik deze afscheidsbrief aan, omdat ik
daarin enkele passages aantrof, die naar mijn mening ook
essentieel zijn voor een heemkunde vereniging.

Kranslegging bij herdenkingsteken
aan het Steegerf in Drunen.
In de loop van 4 november zal burgemeester van Hees,
samen met de jeugdburgmeesters Eefje en Noah, een
krans leggen bij herdenkingsteken De Pijl aan het Steegerf.
Dit teken markeert de locatie, waar op 4 november 1944 de
bevrijding van het grondgebied van de huidige gemeente
Heusden begon. Het herdenkingsteken is op initiatief van
de Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis
gerealiseerd en bij de herdenking en viering van ’75 jaar
Vrijheid Heusden’ in november 2019 onthuld.

Het eerste citaat luidt als volgt: ‘…………..is dat wezenlijk
gewortelde tradities worden behouden door de durf ze te
veranderen’.
In het tweede citaat herhaalt hij dit in iets uitgebreidere zin
als volgt: ’Tradities koesteren we door niet bang te zijn om
ze te vernieuwen. We zien dat beschermen niet gaat om
angstig bewaken, maar juist om creatief vernieuwen’.
Wanneer we als Heemkundekring Onsenoort aangeven dat
‘we wel leven van het verleden, maar niet in het verleden’,
dan proberen we daarmee precies datgene aan te geven,
dat de commissaris in de citaten hierboven ook aangeeft.
Immers, de maatschappij ontwikkelt zich, iedere dag weer,
vandaag is nooit gelijk aan gisteren en morgen zal altijd
weer anders zijn dan vandaag. Zouden we gewoontes en
tradities niet mee laten ontwikkelen, dan zou de afstand
tussen de tijd, waarin deze zijn ontstaan en de huidige tijd,
steeds groter worden. In deze context betekent het ook, dat
deze gewoontes en tradities steeds onbegrijpelijker worden
voor een steeds groter, vooral jeugdiger, deel van onze
bevolking.
Het gevolg laat zich raden. Zodra de onwrikbare en
onvermurwbare hoeders van de tradities ‘oude stijl’ letterlijk
zelf uit de tijd zijn, zal ook aan de zo gekoesterde traditie
snel een einde gekomen. We hebben de traditie immers
slechts doorgegeven als een dichtgetimmerde kist, zonder
gereedschap om er iets mee te doen.
Heemkunde is mooi in heel veel facetten. Natuurlijk is een
wezenlijk onderdeel van de heemkunde om
geïnteresseerden mee te nemen in verhalen over vroeger.
Vaak kan dat ook niet anders. Denk aan al die publicaties
in losse artikelen of hele boeken over onze bevrijding in
WO II, waarbij we onlangs zo uitvoerig hebben stilgestaan.
Maar heemkunde is ook uitermate geschikt om het heden
met het verleden te verbinden. Denk daarbij onder meer
aan de (dorps)wandelingen. We lopen door het heden en
krijgen daarbij een beeld voorgeschoteld door onze gidsen,
van waaruit dit heden zich heeft ontwikkeld. Wat is
verdwenen, wat heeft plaats moeten maken, hoe
herkenbaar zijn de sporen van de jaren, waarin cultureel
erfgoed ondergeschikt was aan economische ontwikkeling?
Wij hebben de gewoontes en tradities, zoals we die van
onze ouders hebben doorgekregen, waarschijnlijk ook naar
onze tijd aangepast. Als we diezelfde ruimte durven te
geven aan de generatie aan wie wij ze doorgeven, dan
ontstaan voor de heemkunde prachtige nieuwe verhalen.
Dan kunnen we vanuit het herkenbare heden een beeld
schetsen over hoe dierbare gewoontes en tradities
behouden zijn gebleven, ook al zijn ze niet meer precies
zoals vroeger.

Onthulling de pijl op 3 november vorig jaar

Bij deze gelegenheid zal tevens een gedeelte van de
toespraak van de burgemeester, uitgesproken bij de
onthulling van De Pijl, op een paneel worden weergegeven.
Het is de bedoeling, dat bij dit monument een permanent
informatiebord geplaatst gaat worden. Het genoemde
fragment bevat de volgende tekst.

‘Wat moet het een verschrikkelijke toestand zijn geweest
hier op deze nu zo vredige plek… canvasboten waarmee
geallieerde troepen probeerden tegen de steile oevers van
het afwateringskanaal op te komen, zwaar geschut met
vlammenwerpers en ander oorlogstuig dat – met respect
voor het hogere doel – toch ook veel persoonlijk leed en
schade aan onze dorpen bracht. Vooral Drunen kreeg het
zwaar te verduren.
Niet alleen in Heusden maar voor onze hele gemeente gold
uiteindelijk: ‘bevrijd maar niet verblijd.’
Geen feestelijke intochten opgeluisterd door inwoners die
met vlaggetjes in de hand de bevrijders begroetten….
Het zou nog een half jaar duren voordat het zuiden zich
echt vrij en veilig kon voelen, waarna voorzichtig herstel en
wederopbouw kon beginnen’.
Onze gemeente kende tot vandaag [3 november 2019]
geen plek om de geallieerden in het algemeen en de
ste
Schotse troepen van de 51 Highland Divisie in het
bijzonder de eer te bewijzen. Vanaf vandaag is dat anders!
Wat goed dat de Vrienden van het Gouverneurshuis het
initiatief namen voor dit monument als eerbetoon aan de
Schotse bevrijders die als eersten het kanaal wisten over te
komen en aan hun opmars door onze gemeente
begonnen.’

Inleveren kopij volgende Plekbord
Vóór 15 november a.s.

met informatie over deze vereniging? Info naar:
bartbeaard1@gmail.com.

Neem een kijkje op Mars
Ook onze Werkgroep Sterrenwacht Heusden wordt in haar
activiteiten belemmerd door het coronavirus. Maar dankzij
Chris Derks valt er vanachter de computer toch ruimtelijk te
genieten door een kijkje te nemen op Mars. De NASA, de
Amerikaanse Ruimtevaart Organisatie, heeft een
‘ontdekker’ op Mars geplaatst, de NASA Rover, vol met
apparatuur en camera’s. Met een van deze camera’s word
je mee ‘op reis’ genomen door een stukje van Mars, de
Rode Planeet.

Volg de volgende instructie.
1) Toets in op internet: Mars webcam NASA
Dan kom je op You Tube en zie je een filmpje met die
naam, geplaats op 6 augustus 2020. De advertentie kun je
wegklikken of je wacht, totdat die vanzelf weggaat. Welkom
op Mars:
je mag nu LIVE even rondkijken met de NASA Rover, die in
een krater op Mars staat.

KBO-Drunen 60 jaar
In 2021 bestaat deze vereniging 60 jaar en een werkgroep
wil de historische informatie van deze vereniging
verzamelen. De voorloper van deze vereniging in Drunen
en Elshout was het ‘Comité voor Ouden van Dagen’. De
belangrijkste activiteit van het Comité was het jaarlijks
organiseren van een autotocht voor bejaarden. Vanaf 1950
werd aan alle autobezitters in de gemeente gevraagd om
hiervoor met hun auto en een bestuurder beschikbaar te
zijn. De stoet auto’s maakte onder politiebegeleiding
meestal een tocht door Noord-Brabant. Een uitzondering
was 1959, toen het doel Paleis Soestdijk was. Voor
Koningin Juliana was een mand met veel cadeaus uit de
gemeente meegenomen. Wie kan de werkgroep helpen

Op de foto v.l.n.r.: Mevrouw Bos, Jan van Drunen, Koningin
Juliana, burgemeester A. Snels, Louis van Drunen (voorzitter
van het Comité) en Toon Brok.

Luchtwachtdienst in Vlijmen
In 1950 is door de Koninklijke Luchtmacht het KLD - Korps
Luchtwacht Dienst opgericht. Vrijwilligers van het KLD
keken over het hele land uit naar laagvliegende indringers.
Het KLD bouwde tussen 1951 en 1955 een netwerk van
276 hoge uitkijkposten,
verspreid over het hele
land. Deze posten
stonden gedeeltelijk op
speciaal gebouwde
torens en gedeeltelijk
op bestaande
gebouwen. In Vlijmen
stond op het einde van
de Meliestraat de
voormalige leerlooierij
van de familie
Heesbeen. Op het dak
van dit gebouw is toen
een uitkijkpost
geplaatst en van
daaruit hadden de
vrijwilligers een uitkijk
over de polder in
oostelijke richting. De
Vlijmense vrijwilligers waren: A. van Halder
(postcommandant), T.C. de Vaan, P.A. Mommersteeg, M.J.
Falier, P.H. van Engelen, H.L. Daelmans, A.L.A.M. Corman
en G.M.J. van Beurden. Ik ben op zoek naar meer
informatie over deze activiteit in Vlijmen. Zie ook:
http://www.luchtwachttorens.nl/.
Info naar bartbeaard1@gmail.com.

De decembermaand komt er weer aan
en dus ook de jaarlijks terugkerende traditie om elkaar met
Sinterklaas of onder de kerstboom te verrassen met een
cadeautje. Moeilijk om weer iets te bedenken? Loop dan
eens de boekwinkel binnen of neem digitaal een kijkje in
onze webwinkel. Het zou het probleem van ‘wat moet ik
nou toch geven?’ zomaar eens snel kunnen oplossen.
Succes alvast met de voorbereiding.

Eerste "Coronaproof Heemkunde
Speurtocht" zeer geslaagd
De Educatie Commissie heeft dit jaar helaas vele
educatieve activiteiten om begrijpelijke redenen moeten
staken. Toch stond er vóór de coronapandemie al een
"Heemkunde Speurtocht" gepland met de Kabouters van
Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen. Deze Scoutinggroep
in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar, hadden wij drie jaar geleden
al eens als deelnemer gehad maar de vraag was nu of dit,
gezien de huidige situatie, überhaupt door kon gaan of niet.
En zo ja, hoe?
In goed overleg met de leiding van de Scouting werd
afgesproken dat wij ons aan het veiligheidsprotocol van
Scouting Nederland zouden houden. Dit hield in dat wij in
de buurt mochten komen van de kinderen, maar dat
volwassenen onderling wel 1,5 meter afstand moesten
houden of mondkapjes dragen. Daarnaast had de EC extra
maatregelen genomen om deze speurtocht zo
"coronaproof" mogelijk uit te voeren. Zo vonden de meeste
activiteiten buiten plaats, zodat iedereen voldoende afstand
kon houden. Ook was er buiten een wastafel opgesteld
zodat men de handen buiten de Heemunit kon wassen en
waren er ontsmettingsmiddelen en mondkapjes voor de
begeleiders beschikbaar. Met dit alles was op zaterdag 12
september jl. onze eerste "Coronaproof Heemkunde
Speurtocht" een feit.

hoeveelheden tape gingen eraan op maar die vaas moest
en zou natuurlijk in mekaar gezet worden. En terwijl de ene
groep Kabouters druk in de weer was om m.b.v. foto's alle
monumenten te vinden, konden de anderen op de
parkeerplaats ouderwetse spelletjes spelen zoals
steltlopen, hoepelen, hinkelen, sjoelen, kegelen of gewoon
eventjes uitblazen onder het genot van aanmaaklimonade,
peperkoek en pepernoten.
Voordat je het doorhad waren de drie uur alweer
omgevlogen en bij het afscheid kregen onze deelnemers
zoals gewoonlijk nog 'n presentje mee naar huis. Maar tot
onze verassing hadden de Kabouters ook een presentje
voor ons meegebracht, namelijk iets om de innerlijke mens
te versterken en dat komt in deze tijd natuurlijk zeker van
pas.
Al met al hadden de Kabouters een hele leuke, gezellige,
leerzame middag gehad en wij waren blij dat we in ieder
geval toch nog één educatie activiteit hebben kunnen
organiseren dit jaar.
Martijn van de Wiel

foto: Ad van Kessel

Mooiste familiewapen
Bij de afgelopen "Coronaproof Heemkunde Speurtocht" op
12 september jl. hebben de Kabouters vele mooie
familiewapens gemaakt. Het was voor ons dan ook niet
makkelijk maar uiteindelijk is onze keuze gevallen op het
familiewapen van de 7-jarige Sofie Hoorn.
In haar ontwerp zien we
een volledig ingekleurde
helm met helmkleed en in
het schild zien we een zon,
een wolk en... een wel heel
bijzonder paard. Sofie
tekende namelijk niet
zomaar een paard maar
een eenhoorn, deze
mythische dieren ontlenen
hun naam aan de
gedraaide rechte hoorn op
hun voorhoofd en stonden
bekend als uiterst wild en
ontembaar. Eenhoorns werden tijdens de kruistochten al in
de (krijgs-)heraldiek gebruikt en stonden symbool voor
kuisheid en Christus. Of ze echt bestaan hebben weet ik
niet maar ik weet wel dat dit sprookjesachtige dier een hele
mooie verwijzing is naar Sofie's achternaam. Heel mooi
gevonden en vormgegeven, een terechte winnares.
Gefeliciteerd Sofie Hoorn!
Martijn van de Wiel

Wandelen op bestelling

De 25 Kabouters en hun 6-koppige leiding werden op de
parkeerplaats door ons hartelijk welkom geheten en na de
groepsfoto ging de drie uur durende speurtocht van start. In
de Heemkamer werden weer als vanouds creatieve
familiewapens gemaakt en bij de mandenmakerij expositie
leerden de Kabouters de verschillende manden en hun
functies kennen, van de knusse “Eendenkorf” tot de minder
diervriendelijke "Rabbit hamper". Net buiten de Heemunit
werd gretig in de modderbakken gewroet, op zoek naar
bijzondere vondsten en op de tafel ernaast waren de
Kabouters bezig om scherven te plakken. Grote

We zitten nu dan wel nog midden in de coronabeperkingen,
maar het zou pas echt erg worden, wanneer de hoop op
betere tijden net zo vluchtig wordt als het virus. Als we
covid-19 door ons goede gedrag weer onder controle
hebben gekregen, dan mogen we ook weer meer
organiseren. Dan kunnen we met familie, vrienden,
buurtgenoten of sportmaten weer leuke dingen gaan
organiseren. Dan zou een wandeling met gids, verzorgd
door onze heemkundekring, misschien heel goed passen in
de te maken plannen. We hebben genoeg wandelingen in
dorpen en buitengebied om je activiteit op een mooie,
sportieve en culturele manier te beginnen.
Interesse? Meld je bij bestuur@hkkonsenoort.nl

‘Plein’, een gedicht van Cees Akerboom
Sinds de boekuitgifte ‘Elke dag angst – Vlijmen en de V.1.s’
heb ik viermaal de ‘Dorpswandeling Vlijmen’ kunnen doen.
Bij deze wandelingen lag het accent op hetgeen de
Vlijmende bevolking tussen december 1944 en maart 1945
is overkomen met de overvliegende en de voortijdig
neergestorte V.1’s. Telkens hebben we het audiosysteem
kunnen gebruiken waardoor voor de groep van 24
personen het anderhalvemeteren geen enkel probleem
was. Wanneer de mogelijkheid er weer is zal de wandeling
nog enkele malen georganiseerd worden. Bijzonder was
wel dat we enkele dagen na de laatste wandeling van
deelnemer Cees Akerboom een mooi gedicht toegezonden
kregen. Samen met Cees bekijken we nu hoe, waar en
wanneer we dit gedicht aan het Plein kunnen opdragen.
Bart Beaard

Reactie op een verkoop via de webwinkel
De weg naar onze webwinkel wordt veelvuldig gevonden.
Regelmatig kan aan de familienaam wel afgeleid worden,
waar de binding met ons heemgebied waarschijnlijk
vandaan komt. Maar soms is daar totaal geen connectie en
dan vragen we het zeker. Zo ook, toen iemand uit
Schiedam het boek bestelde ‘Vliegtuigcrashes MiddenBrabant 1940 – 1945’. Dit is het antwoord op mijn vraag
Hallo Adrie, ja.............mijn crash interesse beslaat heel
Nederland.
Heb hierover veel documentatie, maar als "archeoloogveldwerker" ook veel
vliegtuigonderdelen........ Heb 24 jaar lang Me-109
opgravingen gedaan, waarvan ik een 109 gereconstrueerd
heb door reverse engineering. Deze 109 staat in het
museum op Seppe. Heb ook contact met de traditie kamer
op Gilze, het is bij mij nooit genoeg...............
(Me staat voor Messerschmidt, een Duits oorlogsvliegtuig;
reverse engineering is vanuit de gevonden onderdelen
terug werken naar hoe het ontwerp geweest moet zijn).

Dorpswandeling Nederhemert
Sinds 2017 kennen we de Dorpswandeling Nederhemert
en jaarlijks houden we de wandeling nu 5-6 maal.
Nederhemert is weliswaar niet het werkgebied van HKK
Onsenoort maar het is wel een mooi gebied en ook zo
dichtbij. De wandeling gebeurt steeds onder leiding van
Bart Beaard en Ad Hartjes en bij grote deelname wordt de
hulp van Peter van de Velden ingeroepen. Onze vereniging
heeft ook Johan van Eersel als lid en zijn hobby is het
maken van droneopnamen en het maken van films. Op dit
moment maakt Johan een een film over onze
Dorpswandeling Nederhemert. Johan verdiept zich ook in
de geschiedenis van Nederhemert en als toevoeging aan
de film heeft hij met oudere bewoners van ‘’t Aailand’ al
interviews gehouden.
Bart Beaard

De molensteen in de Meliestraat
In het vorige Plekbord heb ik uitgebreid geschreven over
de twee molenstenen die in de tuin van Huize Melie in de
Meliestraat in Vlijmen hebben gelegen. Op zaterdag 24
oktober heeft Michiel van der Lande, de huidige eigenaar

van één van de twee stenen, de steen naar Vlijmen
gebracht, waar Jeroen de Bonth de steen dankbaar in
ontvangst heeft genomen.Hij gaat zeker voor een goede
bestemming zorgen. De andere molensteen is nu een
tuintafel bij Hans Mommersteeg
Bart Beaard

Bemiddeling
Op 27 mei 1998 vernietigde
’n felle brand de torenspits
van de Petruskerk te
Oisterwijk. Tevens liepen de
gewelven, het dak en
omliggende kleinere torens
grote schade op. De
herbouw van de toren en het
dak is gedaan door
Bouwbedrijf Nico de Bont uit
Vught. Voor de
voorbereiding van de
herstelwerkzaamheden is
van de toren een maquette
gemaakt. Na het herstel is
de maquette terecht
gekomen in de kelder van
het bouwbedrijf. Onlangs
moest de kelder opgeruimd worden en heeft het
bouwbedrijf, al vele jaren adverteerder in Met Gansen
Trou, gevraagd of we een bestemming konden zoeken.
Daarvoor hebben we contact opgenomen met de voorzitter
van heemkundekring De Kleine Meierij en inmiddels
hebben zij voor een goede bestemming in Oisterwijk
gezorgd.

Rabo ClubSupport actie 2020
Tijdens de oktobermaand hebben onze rekeninghouders bij
de Rabobank ’s Hertogenbosch en omstreken, hun vijf
stemmen weer mogen verdelen over de honderden
deelnemende verenigingen. Hoe hoog het resultaat voor
onze vereniging is uitgevallen, weten we pas op 4
november, maar onze penningmeester zal er hoe dan ook
blij mee zijn. Omdat onze vereniging gevestigd is in
Nieuwkuijk, valt onze Raborekening onder ’s
Hertogenbosch e.o. Daarop mogen alleen Raboleden
stemmen, die ook vallen onder deze regio. Drunen en
Elshout vallen daar helaas buiten, want die horen bij
Rabobank de Langstraat in Waalwijk. Daar mogen wij als
vereniging dan weer niet meedoen, omdat we daar geen
Raborekening hebben. Ingewikkeld, niet?

Maar welk project hebben wij als heemkundekring dan
ingediend? Dat is een project, waarmee we ons
expositiemateriaal willen verbeteren. Onze expositie in de
heemkamer, maar meer nog de tentoonstellingen op
andere locaties, zoals onze bibliotheken vragen om
standaards, die er netjes uit zien maar die ook gemakkelijk
kunnen worden geplaatst. Als we nieuw materiaal kunnen
aanschaffen, dan kunnen we afstand doen van oude,
zware en moeilijk te plaatsen materiaal. De bijkomende
wens is, dat we ieder paneel op de juiste wijze kunnen
belichten.

Inmiddels is het concept van Drunen en Elshout klaar en
daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilliger(ster)s, die kennis
hebben over Drunen en/of Elshout en ons kunnen helpen
met korte beschrijvingen van de monumenten.. De
werkgroep is nu bezig met het gedeelte: Doeveren,
Heesbeen, Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen en Haarsteeg
en daarvoor willen we ook een oproep voor
vrijwilliger(ster)s doen.
Info bij Bart Beaard: 0416-320995 of
bartbeaard1@gmail.com.

Monumentenmomentje
Het is altijd weer een plezierige bezigheid om de
dijkenroute te fietsen, die onze gemeente omgrenst. Je
komt dan door het kleine dorp Doeveren. Dit dorp behoort
tot 1923 bij de gemeente Drongelen, Haagoort, Gansoijen
en Doeveren. In 1923 komt het bij de toen samengevoegde
gemeente Eethen die voor het grootste deel aan de andere
kant van de Bergsche Maas was gelegen. Pas in 1973
komt Doeveren bij de toenmalige gemeente Heusden en
later, in 1997 dus bij de huidige gemeente Heusden.

Expositie ‘Architectuur Bossche School’
Na vier succesvolle middagen hebben we ten gevolge van
de coronacrisis nu moeten besluiten om de expositiedatum
van 8 november a.s. te laten vervallen. In de komende
wintermaanden is de expositie niet mogelijk, maar de reden
daarvoor is dat de ruimte niet verwarmd kan worden. Aan
Gemeente Heusden is inmiddels gevraagd of we in 2021
op dezelfde wijze de expositie kunnen houden. Als dit
akkoord is, is zondag 11 april de volgende expositiedatum.
Bart Beaard

Monumenten in Heusden
In de vorige uitgaven van
Plekbord hebben we
geschreven dat met een
werkgroep gewerkt wordt
aan een programma om
de website van HKK
Onsenoort uit te breiden
met een pagina waarop
infomatie komt van de ca.
370 Gemeente- en Rijksmonumenten. De basis van het
programma zijn de M.I.P.– (Monumenten Inventarisatie
Programma) boeken uit 1992/1993. Door Provincie NoordBrabant is toen in elke gemeente een cultuurhistorische
inventarisatie gemaakt van hun monumenten en de
gegevens zijn in boeken vastgelegd.
Met dit programma willen we een grotere bekendheid van
de Heusdense monumenten bereiken. De leden van de
werkgroep zijn: Bart Beaard, Ad Hartjes, Ine van Hulsentop
en Adrie Verboord namens het bestuur.

In de Dorpsstraat tegenover de kerk staat de boerderij
Dorpsstraat 5, een kortgevelboerderij uit 1780. Een
kortgevelboerderij is een boerderijtype van het
hallenhuistype en heeft een middenlangsdeel in
tegenstelling tot de langgevelboerderij, die kenmerkend is
voor een groot deel van Brabant .De ingang naar het
woonhuis bevindt zich bij de kortgevelboerderij in de
voorgevel. Die van een langgevelboerderij in de zijgevel
met toegang tot de scheiding tussen woondeel en stal.
e
De meeste kortgevelboerderijen stammen uit de 19 en het
e
begin van de 20 eeuw. Deze boerderij is dan ook een
ouder exemplaar. De boerderij wordt momenteel verbouwd
met behoud van het karakter en een groot aantal
authentieke elementen. Het heeft een gemeentelijke
monumentenstatus.
Een karakteristiek pand in dit bijzondere dorp.
Nico Dircksens

Dagexcursie naar Oisterwijk /
Wie Wat Waar
In het vorige Plekbord heeft een paginagrote foto gestaan
van een groep leden die in de vijftiger jaren op excursie
naar Oisterwijk is geweest. We deden een oproep voor de

graag met anderen delen. Na een oriënterend gesprek met
Adrie Verboord en Bart Beaard is de vraag neergelegd bij
historicus Kees van den Oord en Kees is inmiddels daartoe
bereid gevonden. Kees zal als eindredacteur het werk doen
met een nog te formeren werkgroep. Het boek zal in het
najaar van 2021 verschijnen.
Bart Beaard

Nico de Bonth en een
foto van de Sint-Jan
namen en daarop zijn vele reacties gekomen, maar het is
nog niet compleet. Onderstaand het huidige overzicht:
1. Pater Pascalis – Arnold Vermeer
2. Van den Broek, onderwijzer Nieuwkuijk
3. G. Mandigers, leraar landbouwschool Nieuwkuijk,
of P. Bruijsters
4. Toon de Gouw
5. ?
6. J.B.A. Gregoor, WBF administrateur
7. Jan van Bommel, rentmeester, Boerenleenbank
Herpt/Heusden
8. ?
9. Piet Achten, gemeentesecretaris (1)
10. Kees van Baardwijk
11. Pater Cornelius – Harrie Jansen
12. ?
13. ?
14. Kees Blauwhof, gemeentesecretaris (2)
15. Pater Albericus – Bernard Bak
16. Zuster Paardekoper, Wit-Gele Kruis
17. Jan Verboord
18. Tinus de Vaan
19. J.A.C. Huijbregts, notaris Vlijmen
20. A. van den Meerendonk, WBF procuratiehouder
21. ?
22. Ad van Bokhoven, Boerenleenbank Herpt/Heusden
23. Pater Tarcisius van Schijndel
24. Cees de Wit
25. Van den Meerendonk jr.
26. Jos van Zon
Herkent personen, u nog dan graag doorgeven aan
bartbeaard1@gmail.com

Boerderij Maaihoeve op Giersbergen
Onlangs hebben wij van Arie en Gonnie van Veluw de
vraag gekregen of wij een boek zouden kunnen
samenstellen over de historie van hun monumentale
boerderij ’De Maaihoeve’ op Giersbergen. Door de 15jarige renovatie van de boerderij is veel kennis over de
historie vergaard en zij willen die kennis middels een boek

Al veertig jaar verzamelt Nico de Bonth uit Nieuwkuijk oude
foto’s en prentbriefkaarten van alle kernen in het
heemgebied van HKK Onsenoort en van ’s-Hertogenbosch.
Onlangs stuitte hij op een bijzondere foto van de Sint-Jan
van vóór de eerste restauratie in 1860 en misschien wel de
eerste foto die ooit van de kathedraal gemaakt is. Nico
kwam via internet bij een collega-verzamelaar in Spanje
terecht, die hem op de foto attent maakte.

De foto van de Sint-Jan is vóór 1860 gemaakt door fotogaaf
Leonard Stollenwerk.

Reactie op de naam “De Stoker”
Ik las een aantal reacties in Plekbord op de bijnaam de
stoker. Hierin werd verband gelegd met de functie van
stoker op een tram of een locomotief. Helaas is dat een
fabeltje.
Marinus van der Lee, gedoopt 1-12 1793 en overleden 153-1870 te Vlijmen werd al stoker genoemd en toen was er
zeker nog geen sprake van een tram of trein. Hij was
strodekker van beroep.
Bert Meijs

Vooraankondiging nieuw boek
over Haarsteeg

Wie kent dit familiewapen?
In de jaren tachtig werd in Bokhoven een scherf van een
steengoed kruik gevonden, versierd met een medaillon in
de vorm van een familiewapen. De locatie is niet bekend
en de vinder is overleden.
Het is bekend dat vooraanstaande families bij de Duitse
steengoedbakkerijen soms speciale bestellingen plaatsten
voor aardewerk dat voorzien was van een applique met
hun familiewapen: dat gaf extra prestige.

In één van de vorige Plekbord's heb ik melding gemaakt
van de ruim 200 kleurendia's, geschonken door Nel van
Heijst uit de nalatenschap van Theo van der Heijden, (foto)
voor ingewijden Thé den Bakker. Theo was een bekende
verschijning in Haarsteeg in de jaren zestig van de vorige
eeuw. Theo was onderwijzer in Haarsteeg en actief in veel
verenigingen in Haarsteeg. Veel Haarsteegenaren hebben
ongetwijfeld bij Theo in de klas gezeten. Hij overleed te
vroeg, op 52 jarige leeftijd. Theo had als één van de
weinige in die tijd in Haarsteeg een foto- en filmtoestel en
liep daar dagelijks mee rond om foto's en films te schieten
van gebeurtenissen en vooral van de natuur rond de
Haarsteegse Wiel. Via Nel en Wim van Heijst hebben wij
als heemkundekring nu dus de beschikking gekregen over
ruim 200 kleurendia's uit zijn collectie. Inmiddels zijn deze
gescand en verbeterd. Het is een fraaie collectie van hoe
Haarsteeg en omgeving er uit zagen in de jaren zestig van
de vorige eeuw. Dit betekent voor velen in Haarsteeg
herkenbare beelden. Verschillende beelden zijn nog nooit
in een boek of anderszins publiekelijk gemaakt. In
navolging van de boeken "Drunen in de jaren zestig" en
Vlijmen in de jaren zestig" zijn Adrie
van Bladel en ondergetekende bezig
100 kleuren dia's uit de collectie van
Theo samen te brengen in een boek
"Haarsteeg in de jaren zestig" . Alle
foto's zullen door enkele
Haarsteegenaren worden voorzien
van tekst. De planning is om het
boek uit te brengen eind dit jaar of
uiterlijk begin volgend jaar. In een
volgend Plekbord zal bekend worden
gemaakt wanneer en waar het boek
verkrijgbaar is. Het wordt in ieder
geval een bijzonder fotoboek en mag
zeker niet ontbreken in uw
verzameling.
De samenstellers; Gien van Wijk en Adrie van Bladel

Het zou natuurlijk fantastisch zijn wanneer in dit geval het
wapen iets te maken zou hebben met een op het
plaatselijke kasteel woonachtige adellijke familie, maar het
is even goed mogelijk dat het een totaal andere familie
betreft en zelfs dat het een fictief wapen is, een fantasietje
van de pottenbakker om het aardewerk beter verkoopbaar
te maken. Ik kon het niet vinden op internet. Kan iemand
onder de lezers mij daarover meer vertellen?
Anton van der Lee
(antonvdlee@ziggo.nl)

Eerste "Coronaproof Heemkunde Speurtocht" zeer geslaagd

Foto’s:
Ad van Kessel

