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Een nieuw jaar, nieuwe verwachtingen, nieuwe kansen 
 
Veel meer dan me lief was, heb ik in 2020 woorden geschreven van bemoediging, van 
troost, van ongeloof en van hoop op betere tijden. Maar als een pandemie de hele wereld 
aangaat, dan gaat die ook onze vereniging aan. Dan mag je van een voorzitter ook 
verwachten, dat hij namens het hele bestuur zulke woorden tot de leden richt. Daarmee zal 
ik doorgaan, zolang het nodig is. 
 
Veel activiteiten hebben we moeten afgelasten vanwege corona. Jammer, want met elkaar 
genieten van een wandeling, een lezing of een expositie is dubbel genieten. Niettemin is er 
in 2020 ook veel werk verzet, waaraan we in de toekomst heel veel plezier gaan beleven. 
Er zijn weer nieuwe boeken geschreven, een helemaal vernieuwde website is inmiddels ‘in 
de lucht’, de werkgroep Monumenten in Heusden weet aan de monumentenlijst nog heel 
veel andere bezienswaardige objecten toe te voegen en MGT / Plekbord is gewoon iedere 
maand uitgebracht en thuisbezorgd. Heel veel waardering is dan ook op zijn plaats voor 
allen, ook als ze hier niet genoemd zijn, die binnen de opgelegde beperkingen toch 
doorgaan met ‘heemkunde’. 
 
Als de laatste indruk van het jaar het langst blijft hangen, dan zitten we met de vereniging 
helemaal goed. Het fotoboek Haarsteeg in de jaren 50, 60 en 70, gebaseerd op het 
fotoarchief van Theo van der Heijden is een echte topper gebleken. In ieder afgeleverd 
boek hebben we een inschrijfformulier gevoegd, want we weten al jaren, dat we activiteiten 
moeten ondernemen om nieuwe leden te werven. Daarmee hebben we in 2021 niet alleen 
een vliegende start gemaakt, maar het heeft ons ook op het idee gebracht om het 
verenigingsgevoel te versterken. Door iedere maand de nieuwe leden in Plekbord te 
presenteren, wordt een beetje zichtbaar welke mensen zich ook aangetrokken voelen tot 
onze lokale geschiedenis. Heemkundekring Onsenoort, dat zijn wij. 
 
Nieuwe leden in december – januari 
 

Ronald Morshuis  Drunen       Loes Verboord Kaatsheuvel 
Arjan van den Brandt Haarsteeg      Ina Adema  Haarsteeg 
Wim van Engeland Drunen       Jasper Verhoeven Haarsteeg 
Gerard van Gestel Haarsteeg      Albert Krol  Drunen 
 
Welkom in de kring aan deze nieuwe leden. 
 
Adrie Verboord 

 

 

Cadeau lidmaatschap 
 
Winkels, waar je zo lekker kunt rondneuzen voor een 
cadeautje? Helaas, nog wel even gesloten. Maar ja, 
verjaardagen en andere feestelijkheden gaan gewoon 
door en juist in deze tijd hoort een cadeautje erbij, toch? 
Bol.com of een andere webwinkel dan maar? Zou 
kunnen, maar waarom geen jaar heemkunde cadeau 
doen door een lidmaatschap van onze vereniging aan 
te bieden? Dat doe je één keer en iedere maand wordt 
er aan de gulle gever gedacht, wanneer MGT-Plekbord 
bezorgd wordt. Iedere maand herkenbare artikelen en 
reacties van ‘Och, dat wist ik helemaal niet’. Na een 
jaar nemen wij dan contact op met ‘de gelukkige’ en 
hopen, dat die op eigen rekening het lidmaatschap voortzet. 
 
Interesse? Haal de cadeaubon op in onze webwinkel op www.hkkonsenoort.nl.  

http://www.hkkonsenoort,nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
mailto:gienvanwijk@ziggo.nl
mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/
http://www.hkkonsenoort.nl/
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Column Adrie 
 
De weg kwijt………of juist 
andersom? 
 
Laat ik deze eerste column van 
2021 maar meteen duidelijkheid 
scheppen: ja, ook ik ben zo af en 
toe wel eens de weg kwijt. In ieder 
geval letterlijk, want mijn richtingsgevoel is niet mijn best 
ontwikkelde kwaliteit. Of eigenlijk wel. Ga ik namelijk 
precies de tegenovergestelde kant op van wat mijn gevoel 
zegt, dan kom ik altijd goed uit. Maar daarover gaat deze 
column niet. 
 
Een tijdje terug kreeg ik de vraag waar in Nieuwkuijk de 
straatnaam Schapensteeg vandaan kwam? Zeker oudere 
inwoners gebruiken die naam nog steeds, terwijl de straat 
helemaal niet op de plattegrond van Nieuwkuijk te vinden 
is. De Schapensteeg is een vroegere benaming, toen de 
inwoners een straat of pad nogal gemakkelijk noemden 
naar het gebruik ervan. Later heeft het de officiële naam 
van Molensteeg gekregen en nu is het al heel lang de 
Kloosterstraat.  
 
Logische namen, wanneer je kijkt naar het verleden. Er 
heeft daar inderdaad een molen gestaan. Denk je de 
Maasroute weg, dan liep de huidige Kloosterstraat 
inderdaad naar het klooster, Abdij Mariënkroon. Maar de 
tijd schrijdt voort en objecten, die er ooit waren, zijn er al 
lang niet meer. De A59 loopt nu noordelijk van de 
Kloosterstraat en weinig mensen zullen daar ter plaatse 
denken aan een weg, die naar een klooster loopt. Een 
uitzondering is dat echter niet in Nieuwkuijk. We hebben 
hier ook een Schoolstraat zonder school, een Kerkstraat 
zonder kerk, een Koesteeg zonder koeien en een Badweg 
zonder bad. Jawel, de Nieuwkuijkse Wiel ligt er nog altijd te 
schitteren, maar de tijd dat het een (zwem)bad was, ligt al 
ver achter ons. 
 
Even terugkomend op de kop boven dit stukje ligt het 
accent dus op het tweede deel. De weg of straat is er 
gewoon nog, maar het naam-gevende object is er niet 
meer. Nou is Nieuwkuijk misschien wel een uniek dorp, 
maar toch niet zo uniek, dat we dit verschijnsel alleen in 
Nieuwkuijk kunnen waarnemen. Waarschijnlijk kunnen we 
in al onze kernen dergelijke voorbeelden vinden. Wat 
zouden jullie als trouwe lezers ervan vinden om mij daarbij 
te helpen? Heb je voorbeelden van straatnamen in je kern, 
die ontleent zijn aan vroegere objecten, die er nu niet meer 
zijn, meld die dan via plekbord@hkkonsenoort.nl. Dat 

zou best een mooie verzameling kunnen opleveren, 
verwacht ik. 
 
Daarbij hoort dan de onvermijdelijke vraag: is dit nou 
heemkunde? Wis en waarachtig, zou ik zeggen. Achter al 
die verdwenen gebouwen, wateren, heidevelden, heuvels 
of wat dan ook, zit namelijk een verhaal. Een heemkundig 
verhaal. Wanneer en waarvoor is het destijds gebouwd? 
Door wie bewoond? Waarvoor gebruikt? Wanneer en 
waarom weer afgebroken?  
 
Nou voel ik me wel genoodzaakt om hierbij een kleine 
kanttekening te plaatsen. Waar ik niet om vraag zijn 
straten, die naar personen zijn genoemd. Newton en 
Beethoven, Juliana en Bernard, Rembrandt en Bredero, 
zijn ook al lang niet meer onder ons. Maar dat zou een 
eindeloos lange lijst opleveren van mensen, die met ons 
heemgebied weinig of geen binding gehad hebben. 
Kom maar op met jullie vondsten. 

Monumentmomentje 
 
In dit  eerste plekbordje van 2021 schrijf ik mijn 50

e
 en 

daarmee mijn laatste monumentenmomentje.  Natuurlijk 
zijn er nog wel onderwerpen maar op enig moment wordt 
de houdbaarheidsdatum een beetje bereikt, wat niet wil 
zeggen dat het onderwerp monumenten verdwijnt van de 
agenda van de HKK. Integendeel, er wordt gewerkt aan 
een actuele inventarisatie van de monumentale panden in 
ons heemgebied en er wordt volop op diverse plaatsen 
gepubliceerd over ons erfgoed. Publiceren is prima maar af 
en toe zou het toch fijn zijn dat er ook actie wordt 
ondernomen. Natuurlijk kunnen we niet alles bewaren, 
maar soms zijn er zaken die verloren dreigen te gaan en 
toch, dankzij particulier initiatief voor het nageslacht 
worden gered.  
 

 
 
In dit verband neem ik u terug naar het eerste 
monumentmomentje over de boerderij Hoefstraat 4 te 
Herpt, die toentertijd in een abominabele  toestand 
verkeerde. Het vervallen woonhuis en de ingestorte schuur 
afgedekt met blauw plastic zeil was een doorn in het oog 
van de omgeving.  Ik voeg nu een recente foto bij.  Na 
diverse plannen voor restauratie en hergebruik  is de 
boerderij gekocht door iemand  die zich het lot van dit 
monument heeft aangetrokken en aan het restaureren is 
geslagen. Hiermee wordt het rijksmonument van de 
ondergang gered. Het geeft aan hoe belangrijk particulier 
initiatief in dit soort zaken is. 
Goed voorbeeld doet goed volgen en gelukkig is dit niet het 
enige voorbeeld. 
 
Nico Dircksens 
 

 
Begraafplaats Mariënkroon 

 

Eind vorig jaar hebben we 
gewerkt aan een 
bijgewerkte uitgave van 
het boekje: “Begraafplaats 
Mariënkroon – 
Inventarisatie van 
grafvelden”. Dit was nodig 
omdat in de afgelopen 
jaren op de begraafplaats 
veel veranderd is. Het boekje geeft veel informatie over de 
geschiedenis van de voormalige abdij en haar bewoners. 
De nieuwe uitgave is nu voor €12,50 verkrijgbaar in onze 
boekenwinkel, te bestellen via bestuur@hkkonsenoort.nl 
 
Bart Beaard 

mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
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Archeologie in Heusden  
 

De gemeente Heusden is rijk aan archeologische 
vindplaatsen en het is dan ook geen wonder dat de 
heemkundekring vanaf zijn ontstaan veel aandacht gehad 
heeft voor archeologie. In de jaargangen van Met Gansen 
Trou zijn tal van artikelen te vinden over (pre-)historische 
vondsten, opgravingen, zoektochten naar fundamenten van 
kastelen en redelijk recent nog de activiteiten van de 
‘modderkruipers’ in de slotgracht van Mariënkroon en de 
doorzoekingen van de Komwiel bij Haarsteeg. Maar de 
laatste jaren is de archeologie binnen de heemkundekring 
wat uit de aandacht geraakt en was er dus weinig te 
melden. Daar willen we verandering in gaan brengen. We 
zijn van plan om een project te starten dat we de werktitel 
‘Archeologie in de gemeente Heusden’ meegeven. We 
willen starten met een inventarisatie van: 

 

archeologische bureaus 
 

We zullen daarbij onder meer gebruik maken van de 
Gemeentelijke Archeologische Waardenkaart. De 
inventarisatie moet de basis vormen voor een serie 
artikelen en we gaan proberen om een maandelijkse 
rubriek in MGT te krijgen en een wekelijkse rubriek in 
Weekblad Heusden. Dit project gaat uiteraard een hele 
klus worden en daarvoor willen we een kleine werkgroep in 
het leven roepen. Daarmee gaan we dus in de eerste 
plaats de inventarisatie maken en daarna de publicaties 
verzorgen. Natuurlijk gaan we die niet allemaal zelf 
schrijven; we gaan ook gericht schrijvers benaderen.  
 

 
Archeologische opgraving in 1952 bij de NH-kerk in Herpt 

door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
 

Bart Beaard is de initiatiefnemer voor dit plan en hij heeft 
het aan het bestuur van de heemkundekring voorgelegd. 
Daar werd het omarmd en samen hebben we de eerste 
uitwerking gemaakt. En nu zijn we op zoek naar leden voor 
de werkgroep. Als je belangstelling hebt kun je je 
aanmelden via archeologie@hkkonsenoort.nl  Wij 
verwachten dat het een interessant HKK-project gaat 
worden. 
 
Bart Beaard en Bas Rietdijk 
 

 
Inleveren kopij volgende Plekbord 

Uiterlijk vóór 15 februari a.s. 
 

Draaibossen in Elshout 
 

 
Foto: Ad Hartjes 

 
Op de foto staan de twee ‘draaibossen’ afgebeeld bij de 
voormalige molenaarswoning op de hoek Heusdenseweg - 
Wolfshoek in Elshout. Op de inzet staan de bossen op een 
ansichtkaart uit 1915. Er zijn blijkbaar van deze bossen nog 
oudere afbeeldingen en daarover zouden wij graag willen 
beschikken. Wie kan ons daarmee helpen? Info naar 
plekbord@hkkonsenoort.nl.  
 
Bart Beaard 
 

 

Onze leden in de media 
 
Dat onze leden regelmatig in de media verschijnen is 
inmiddels wel bekend. Wekelijks kunnen we heemkundige 
bijdragen lezen en bekijken van Bart Beaard, Bert Meijs, 
Marie van de Middelhaai, Ad Hartjes, Frank Durand en 
sorry als ik hierbij iemand vergeet. Ook Hildo van Engen en 
Leo Swaans worden goed bekeken met hun uitzendingen 
op HTR van het Streekarchief. 
 
Soms zien we onze leden ook op heel andere plaatsen 
naar voren komen. Het Brabants Dagblad wijdde een 
regionaal artikel aan het bijzondere feit dat Henk 
Roestenburg in kasteel Steenenburg geboren en 
opgegroeid is. Hoe bijzonder is dat voor onze wandelgids 
in Nieuwkuijk en op ‘zijn’ Landgoed Steenenburg. 
 

 
Henk Roestenburg, foto: Brabants Dagblad, Marc Bolsius 

 
Rabobank ‘s Hertogenbosch & Omstreken heeft in het 
periodiek voor de leden Rabo & Co aandacht besteed aan 
het thema klimaatverandering. Daarvoor togen zij naar de 
eendenkooi Sompen en Zooislagen in Haarsteeg om het  

mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
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gesprek hierover aan te gaan met de kooikers Jok van 
Bijnen en Frans van Halder en ondersteunend vrijwilliger 
Bart van de Wiel. 
 

 
Vlnr: Frans van Halder, Bart vd Wiel, en Jok van Bijnen 

Foto: Marloes Kemps / For Life Fotografie. 
 

In de afgelopen jaren zijn leden van onze vereniging 
regelmatig te gast geweest aan de Tafel van Heusden van 
presentator Leo Swaans. Het was dan ook een hele eer, 
dat onze vicevoorzitter en voorzitter ook de gast waren bij 
de laatste uitzending van Leo. Tijd voor iets anders, heeft 
Leo aangegeven. We zijn blij, dat onder dat ‘iets anders’ 
ook activiteiten voor Heemkundekring Onsenoort vallen. 
Zie hieronder het (ingekorte) persbericht van HTR over 
deze uitzending. 
 

 

Nieuw historische boek van Gini van Wijk 
over de Oostelijke Langstraat in ‘De tafel 
van Heusden’  
 

Komend weekend zendt de HTR weer een nieuwe 
aflevering uit van ‘De tafel van Heusden’.  
 
Presentator Leo Swaans bespreekt in deze 102e 
uitzending, tevens zijn allerlaatste, met gast Gini van Wijk 
zijn nieuwe boek ‘Het Land van Heusden in kaart en beeld 
gezet’. In deze nieuwe uitgave van Van Wijk beschrijft hij in 
59 korte hoofdstukken bijzondere plekken in de Oostelijke 
Langstraat. De basis van het boek zijn 60 luchtfoto’s en 
123 oude kaarten. In korte en bondige beschrijvingen zijn 
er als het ware 59 spelden op de kaart gezet die de lezer 
een reis laat maken door het gebied. Daarbij legt hij steeds 
verband tussen wat ooit was en wat nu is. 
 

 
. De gasten in de januari uitzending van De tafel van Heusden. 

Van rechts naar links Adrie Verboord (voorzitter 
Heemkundekring Onsenoort), Gini van Wijk (auteur van ‘Het 

Land van Heusden in kaart en beeld gezet’) en HTR-
presentator Leo Swaans. (foto Ad Kraamer) 

Normaal is het zo dat het eerste exemplaar van een boek 
met publiek overhandigd wordt. Dat lukt niet in deze 
coronatijden. Vandaar dat ook Adrie Verboord, voorzitter 
van HKK Onsenoort, als gast aanwezig is. Hij krijgt aan het 
eind van de uitzending het 1e exemplaar overhandigd. 
 
De HTR-uitzending op Ziggokanaal 42 is op zaterdagavond 
30 januari om 19.00 uur. Het programma wordt herhaald op 
zondag 31 januari om 20.00 uur. Meer informatie op de site 
van HTR www.htrmedia.nl, waar ook via ‘uitzending 

gemist’ de aflevering bekeken kan worden.  
 

 

Monumenten in verval 
 

Jarenlang kenden we een lijstje met deze naam en daarop 
stonden een aantal Rijks- en gemeentemonumenten. Die 
monumenten waren meestal onbewoond, er werd geen 
onderhoud aan gedaan en de gemeente was vrijwel 
machteloos om de situatie te veranderen. Helaas is 
daardoor van het monument Achterstaat 66 in Vlijmen niets 
meer over. Anders is het gelopen met Grotestraat 47 in 
Drunen. Aannemersbedrijf Teun van Delft heeft het pand 
gekocht om het te restaureren en het daarna weer te 
verkopen. De buitenrestauratie is vrijwel klaar en het 
geheel is een aanwinst geworden voor de omgeving. Ook 
met Hoefstraat 4 in Herpt gaat het goed.  
 

 
De nationale driekleur op het dak van de voormalige 

stroopfabriek in Herpt. Foto: Ad Hartjes. 

 
Jonathan de Groot is met de boerderij aan de buitenzijde 
vrijwel klaar en is nu binnen bezig met de afwerking. Het 
erachter gelegen bakhuisje wordt in het komende jaar 
opgeknapt. Aan de overkant van de weg wordt door Auke 
Hoekstra de voormalige stroopfabriek opgebouwd. Lang 
zijn we bang geweest dat het hier echt fout zou gaan, maar 
onlangs stond de nationale driekleur op het dak te 
wapperen en genoten de bouwvakkers van het 
‘pannenbier’. De werkzaamheden aan de 
Rijksmonumenten gebeuren steeds in overleg met de 
Commissie Ruimtelijk Kwaliteit van Gemeente Heusden. 
 
 Bart Beaard. 
 

 

Corona in Kessel aan de Maas 
 
Het gebeurt niet vaak, dat in een landelijk dagblad een 
verhaal staat, dat je meteen kunt plaatsen met daarbij 
foto’s, die je meteen herkent. Dat was echter precies het 
geval met De Telegraaf van 2 januari, waarin een 
uitgebreide reportage over Kessel met als kop ‘virusdorpje 
verbonden in verdriet’. Een dorp met een pastoor op 
leeftijd, die in normale tijden zo’n 20 uitvaarten per jaar 

http://www.htrmedia.nl/
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doet en nu 30 in twee weken. Op de vraag hoe hij dit 
volhoudt, is het antwoord: ‘ik hang op het verdriet’.  
 
Om te begrijpen, waarom aan dit nieuws aandacht wordt 
gegeven in dit Plekbord, moeten we terug naar 10 mei 
2017 of beter nog, naar 10 mei 1940. Op de dag dat de 
Duitse troepen Nederland binnenvielen, sneuvelden in 
Kessel aan de Maas acht soldaten, onder wie Loek van 
Zon uit Vlijmen en Mari van Esch uit Haarsteeg. In 2016 
zijn we in contact gekomen met oomzegger Mari van Esch, 
die naar zijn gesneuvelde oom vernoemd is. Hij is op zoek 
gegaan naar het levensverhaal van zijn oom, waarbij onze 
heemkundekring hem niet alleen heeft geholpen, maar ook 
gezorgd heeft voor het opknappen van zijn graf in 
Haarsteeg. Op 10 mei 2017 hebben we in een waardige 
viering in de kerk van Haarsteeg met velen stilgestaan bij 
onze gesneuvelde dorpsgenoten en het graf van Mari van 
Esch opnieuw ingezegend.  
 
In die tijd hebben we veel contact gehad met onze collega-
heemkundigen in Kessel en een delegatie vanuit Kessel 
was ook aanwezig bij de plechtigheid in Haarsteeg. Hun 
pastoor Verhaegh was een van de voorgangers. Er is dus 
een band tussen Kessel en Heemkundekring Onsenoort. 
Reden genoeg om na het lezen van het hiervoor 
genoemde artikel een brief te schrijven aan onze vrienden 
aldaar. Daarin heb ik onder meer geschreven: Natuurlijk 
zijn er overal slachtoffers van corona te betreuren. Maar 
bij Kessel kunnen wij ons een beeld vormen, daar zijn wij 
geweest, daar hebben jij en je vrienden ons rondgeleid, 
daar hebben wij ervaren hoe Mari van Esch en Loek van 
Zon als twee gesneuvelden in de kazematten op 10 mei 
1940 onze dorpen verbonden hebben, daar vandaan zijn 
jullie naar Haarsteeg gekomen om ons eerbetoon aan deze 
jongens bij te wonen, daar is jullie pastoor Verhaegh mee 
voorgegaan in de herdenkingsdienst.................... 

 
Onze contactpersoon Johan van Knippenberg antwoordt 
daarop: Dank voor je email en je mooie woorden. Het is 
goed te weten dat er buiten ons dorp mensen zijn, die zich 
betrokken voelen bij ons wel en wee. Het was een heftige 
tijd en nog. Hij sluit af met: Dank voor jullie medeleven, 
vrienden uit Haarsteeg. Het raakt ons in het hart en geeft 
ons weer moed voor de toekomst. 
 
Zoals onder meer Dione Warwick zingt: That’s where 
friends are for…. 
 

 

Restauratie van de kerk  
en pastorie in Elshout 
 

Enige tijd heeft de pastorie van Elshout in de steigers 
gestaan. Omdat het een Rijksmonument is, is er de 

verplichting om een 
bouwvergunning aan te 
vragen en is overleg met de 
provinciale 
monumentencommissie 
nodig. De vergunning is 
verstrekt onder voorwaarde 
dat de kozijnen e.d. in de 
bestaande detaillering en 
vorm hersteld/vervangen 
moeten worden. Het 
metselwerk wordt gerepareerd 
en het voegwerk vervangen.  
In opdracht van de parochie is 
aan Monumentenwacht 
opdracht gegeven het 

kerkgebouw te inspecteren voor toekomstig onderhoud. 
Gebleken is dat op korte termijn herstelwerkzaamheden 
nodig zijn aan de oostgevel en ook aan de toren van de 
kerk tot en met het uurwerk in de toren. Zo worden de 
galmplaten bij de klokken vervangen. Binnen 3  tot 5 jaar is 
ook de westgevel aan de beurt.  
 
Werkgroep Monumenten. 
 

 

Monumenten in Heusden 
 

De leden van de werkgroep zijn druk doende met dit 
programma, met het doel om alle Gemeentelijke- en 
Rijksmonumenten met een foto en een beschrijving op de 
website van onze vereniging te plaatsen. Aan de lijst 
worden objecten toegevoegd, waarvan de werkgroep vindt 
dat deze een goede aanvulling zijn. In concept zijn we klaar 
met alle kernen, exclusief Heusden-Vesting, en we hebben 
nu ca. 250 objecten. In totaliteit zullen we op ca. 500 
objecten gaan uitkomen. Binnenkort gaan we in overleg 
met de webmaster over de plaatsing van het programma 
op de website en met het bestuur over de presentatie, die 
naar verwachting in september zal plaatsvinden. Voor het 
beschrijven van de objecten hebben we per kern nog hulp 
nodig van onze leden en in het volgende Plekbord zullen 
we daarvoor een oproep doen.  
 
Werkgroep Monumenten in Heusden 
 

 
Oude waterput aan de Heidijk-Lavendelweg in Vlijmen, een 

toegevoegd object. Foto Ad Hartjes. 
 

 

Klokkenmakers in Heusden 
 
Van de werkgroep ‘Limburgse 
klokken en uurwerken’ van 
heemkundevereniging Maas-en 
Swalmdal (www.maas-
enswalmdal.nl) kregen we het 

volgende verzoek. De werkgroep 
werkt aan een publicatie over de 
verspreiding " in den lande"  van de 
techniek, die is toegepast in 
uurwerken zoals op bijgaande 
afbeelding. Deze klokken kwamen 
in Brabant en Limburg veelvuldig 
voor en de vraag is dus of een 
dergelijk type ook in Heusden is gemaakt.  
Citaat uit het verzoek: Eigenlijk moet dat wel het geval zijn 
want Heusden was immers een vestingstad met een aantal 
inwoners die zich een dergelijk uurwerk zouden moeten 
kunnen permitteren. In allerlei vestingstadjes waren 

http://www.maas-enswalmdal.nl/
http://www.maas-enswalmdal.nl/
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klokkenmakers werkzaam en dus waarom zou Heusden 
daarop een uitzondering zijn? De klokken werden gemaakt 
door fijnsmeden: slotenmakers en/of uurwerkmakers. Vaak 
een combinatieberoep. 

 
Alle reacties op dit onderwerp zijn welkom op 
plekbord@hkkonsenoort.nl 
 

 

Onze website vernieuwd 
 

Voor onze digitale ontvangers van Plekbord geen nieuws 
meer, want wij vonden dit belangrijk genoeg om er een 
Plekbord-Extra aan te wijden. Maar ook in deze gedrukte 
versie, waarmee we alle leden bereiken, geven we hieraan 
ook graag aandacht.  
 
Dit zijn onze leden, die zich maandenlang hebben ingezet 
om dit resultaat te bereiken. 

 

    
Vlnr: Jean-Pierre Beerens, Frans van Noppen 

en Huub van Helvoort 

 
Frans is bestuurslid en onder meer verantwoordelijk voor 
de (vernieuwing van) de huisstijl 
Huub is al vele jaren de beheerder van onze website en 
heeft deze nieuwe website gebouwd 
Jean-Pierre is bestuurslid en onder meer belast met de 
digitalisering van onze archieven 
 
Dit is wat zij er zelf over te zeggen hebben. 

 
Na de modernisering van de opmaak van MGT en het 
invoeren van een nieuwe huisstijl was de website aan de 
beurt, een lang gekoesterde wens van het bestuur. 
Allereerst hebben we maar eens opgeschreven wat wij 
dachten dat de functionaliteit van de website zou moeten 
zijn. De belangrijkste uitgangspunten voor vormgeving van 
de nieuwe website waren herkenbaarheid, 
overzichtelijkheid en gebruiksgemak. Daarna hebben we 
een dummy-website gebouwd en die aan het bestuur 
voorgelegd. Het bestuur was unaniem van mening dat we 
daarmee verder moesten gaan. De volgende stap was het 
onderzoeken of onze eigen webmaster Huub (van 
Helvoort) dit allemaal kon en wilde realiseren. We kozen 
voor het database georiënteerde programma WordPress 
dat momenteel bij verreweg de meeste websites wordt 
gebruikt. Huub ging enthousiast aan de gang maar hij had 
geen ervaring met WordPress en moest zich daar eerst in 
verdiepen. Het bleek dat er geen thema beschikbaar was 
die een op een paste bij het ontwerp wat we hiervoor 
hadden gemaakt. Gelukkig wist Huub met zijn kennis van 
websitebouwen het zodanig aan te passen dat het 
oorspronkelijke doel dicht genaderd werd. Voor het zover 
was is er heel wat heen en weer gebeld, gemaild en 
geteamst (digitaal vergaderen). Een paar keer zijn we bij 
elkaar geweest maar wegens de corona is dat uiterst 
beperkt gebleven.  
Geleidelijk aan zullen we, in navolging van webshop-
betalingen via iDEAL, de functionaliteit van de website 

vergroten, onder meer door de toevoeging van ons digitaal 
archief waar we nu volop mee bezig zijn.  
 
Neemt u eens een kijkje  op  onze vernieuwde website. 
Hopelijk kunt u onze inspanning waarderen. 
 
Een website waarop we met recht trots mogen zijn. Onze 
complimenten gaan volledig verdiend naar genoemd drietal 
onder heel veel dank voor hun inzet hiervoor. 
 

 
De nieuwe look van onze website 

 

 

Bezoek onze nieuwe website op: 
www.hkkonsenoort.nl 

 

 

 
Reactie: Wie wat waar?  

 

We hebben een aantal geplastificeerde kaartjes van 
voetballers van de Vlijmense Boys. De afmeting van het 
kaartje is ca. 5x8 cm. 
Op het voetbalshirt van Theo Boom (i.p.v. Boons) is een 
logo te zien met de initialen “H J”. De andere voetballers 
zijn: 

 Piet de Wit                     * 2-9-1933 

 Theodorus van Esdonk   * 1-9-1935 
 

 
 
Theo Boom reageerde al heel snel op onze vraag over de 
foto en de initialen op het kaartje van de voetballers. De 
initialen 'H J' komen van Herman Jozef School of de 
Fraterschool. Het was een schoolelftal met shirts van de 
school. Zij speelden erg goed en het gehele elftal is toen 
overgegaan naar de Vlijmense Boys met behoud van de 
shirts.  
 
Bart Beaard  

 

mailto:plekbord@hkkonsenoort.nl
http://www.hkkonsenoort.nl/
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Over boeken gesproken 
 
"Het Land van Heusden in kaart en beeld gezet". 

 
In deze tijd van corona loopt alles anders dan gepland. 
Toen ik in november 2019 het boek over de bevrijding en 
wederopbouw mocht schrijven en presenteren had ik al wel 
een idee voor een nieuw boek, maar niet binnen 2 jaar. 
Toch is het anders gegaan. De corona heeft ons veel aan 
huis gebonden, geen vergaderingen en overlegsituaties 
buitenshuis, geen exposities, geen themawandelingen en 
geen lezingen. Voldoende tijd dus om te besteden aan een 
nieuw boek met een nieuw onderwerp. Maar waarom en 
waarover een nieuw heemkundig boek?  
 

 
 
Er is toch al zoveel geschreven en gepubliceerd over ons 
heemgebied?  
Klopt helemaal, maar juist dat biedt kansen. Al bijna 70 jaar 
laat onze heemkundekring het periodiek Met Gansen Trou 
verschijnen. Tienduizenden pagina's heemkunde. Van 
deze kennis heb ik in mijn boek gretig gebruik gemaakt en 
dan vooral van de periodieken vanaf nummer 1 in 1952 tot 
1980. Uit deze periode heb ik 59 heemkundige 
onderwerpen uitgelicht en opnieuw beschreven in 
evenzovele hoofdstukken. Deze zijn voorzien van 
historische topografische kaarten, nieuwe afbeeldingen en 
verrijkt met de kennis van nu. Met veel respect voor de 
toenmalige heemkundigen, die zo'n 60-70 jaar geleden 
moesten werken met mogelijkheden, die nu eenmaal veel 
beperkter waren dan we nu kunnen gebruiken. Het is dan 
ook tevens een eerbetoon aan de vroegere schrijvers van 
onze Heemkundekring.  
Nieuw in het boek is dat ieder beschreven heemkundig 
onderwerp afgesloten wordt met afbeeldingen van de 
huidige tijd om zo te laten zien wat er nog over is van de 
vroegere situatie. En gelukkig is er nog veel dat herinnert 
aan het verleden, al wordt het wel steeds minder. Aan bod 
komen onderwerpen als: De Naakten Hoek en het Mijntje, 
De gehuchten in de Drunense Duinen,  de Stelling van 
Heusden met haar fortificaties, 't Huis of kasteel van Herpt, 
Het Drunens Loopke, de militaire inundatiedijken  etc. Ieder 
hoofdstuk bestaat uit 4 tot 6 pagina's met veel afbeeldingen 
en een korte historische beschrijving zonder compleet te 
hoeven zijn. Het boek had ook de titel "van Verleden naar 
Heden" kunnen hebben. Het boek heeft een harde kaft op 
liggend A4 formaat en telt 250 pagina's met een voorwoord 
van Anton van der Lee, voorzitter van de Heemkundekring 
van 1976 tot en met 1999. Helaas kunnen wij geen 
boekpresentatie houden, maar wij prijzen ons gelukkig dat 
HTR in het programma de Tafel van Heusden een 
boekbespreking en een boekpresentatie heeft willen  
houden. Zie hiervoor het HTR Persbericht elders in dit 
Plekbord. 

 
Het boek zal op de markt verschijnen in maart van dit jaar, 
hopelijk op het moment waarop ook de boekwinkels weer 
open gaan.  
Het boek kost bij voorinschrijving €21,50. Voorinschrijving 
is mogelijk door een mail te sturen naar 
bestuur@hkkonsenoort onder vermelding van:  "Boek Land 
van Heusden" en vergeet niet uw naam en adres in de mail 
te vermelden. Een briefje naar Secretariaat HKK 
Onsenoort, Abdijlaan 6b Nieuwkuijk kan ook. Ook hierin 
vermelden: "Boek Land van Heusden" en uw naam en 
adres. Binnen de gemeente Heusden krijgt u het boek thuis 
bezorgd, buiten de gemeente Heusden wordt het 
opgestuurd en worden verzendkosten gerekend. De termijn 
van voorinschrijving vervalt zodra het boek daadwerkelijk 
op de markt komt en in de boekwinkels ligt. Het boek kost 
na de voorinschrijving €23,50. 
 
Gien van Wijk 
 

 
Boek "Haarsteeg in de jaren vijftig, zestig en 
zeventig van de vorige eeuw gezien door de 
camera van schoolmeester Theo van der Heijden" 
een groot succes. 
 
Juist voor kerstmis is het boek over Haarsteeg door onze 
Heemkundekring uitgebracht. Bij het schrijven van dit 
stukje, half januari 2021, zijn er  al 350 stuks van verkocht. 
Velen hebben het aangeschaft als kerstcadeau of als 
nieuwjaarsgeschenk. Ook zijn er enkele nieuwe  
lidmaatschappen uit voortgekomen. Op 30 december heeft 
Wim van Heijst het boek, als welkomstgeschenk en met 
een welkomstbrief van onze voorzitter, aangeboden aan de 
huidige Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. 
Zoals wellicht bekend,  woont zij sinds kort met haar 
partner in Haarsteeg in het voormalige schoolmeesterhuis 
aan de Haarsteegsestraat. Dat de kersverse Commissaris 
dit heeft gewaardeerd blijkt uit de mooie brief die de 
Heemkundekring van haar mocht ontvangen en een 
lidmaatschap van onze vereniging. Bijzonder is ook dat het 
boek is besteld door oud Haarstegenaren, die nu 
woonachtig zijn in andere delen van het land. Zo kwamen 
er bestellingen uit onder meer Groningen, Limburg en 
Rotterdam. 
 
Het boek is nog steeds te bestellen door een mail te sturen 
naar bestuur@hkkonsenoort.nl , maar kan ook worden 
opgehaald bij de volgende adressen: 
- Adrie van Bladel, Biesheuvellaan 11 a in Vlijmen 
- Adrie Verboord, Nieuwkuijksestraat 92 in Nieuwkuijk 
- Boekhandel Sikkers in Drunen 
of kan worden besteld bij de webwinkel van de 
Heemkundekring. In dat geval kunt u meteen gebruik 
maken van de mogelijkheden, die onze nieuwe website 
hiertoe biedt op www.hkkonsenoort.nl 
Het boek kost €13,-.  Indien het verzonden moet worden 
naar een adres buiten de gemeente Heusden wordt 
verzocht eerst €13,- plus €4,60 verzendkosten over te 
maken op: NL19 RABO 0136 5044 18   

t.n.v. Heemkundekring Onsenoort  onder vermelding van 
"Boek Haarsteeg" . Vergeet niet uw adres bij de bestelling 
te vermelden.  
 
Veel lees- en kijkplezier. 
 
Gien van Wijk 
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Wie wat waar? 
 

 
 

Twee mannen met paard en wagen in 1942-1943. Wie kent 
de namen van deze mannen?  
 
Info naar: plekbord@hkkonsenoort.nl 
 

 

Bedankje, 
 

Na het plaatsen van mijn aquarellen in het Plekbord in 
november, heb ik een tip ontvangen van Thijs de Jongh, 
dat de maker Jos Zeegers is geweest. 

Op internet nazoeken leverde een aquarel op dat erg op 
'de mijne' lijkt, en een signatuur op een andere die erg 
goed overeenkomst met 'mijn' signatuur. 
 
Ik heb de aquarellen inderdaad in de omgeving  gekocht 
(ook al wist ik niet meer exact in welke plaats), van de 
kunstenaar. 
Wel wist ik dat hij ook docent tekenen op middelbare 
scholen was, hetgeen je ook tegenkomt in het cv van Jos 
Zeegers. Hij is in 2008 overleden, zijn laatste adres was in 
Tilburg. Hij is geboren in 1920 dus in 2002, toen hij naar 
Tilburg is verhuisd, was hij 82. De informatie van Thijs' 
ouders klopt dus ook erg goed. 
 
Mijn raadsel is opgelost ! 
Graag wil ik Thijs (en z'n ouders) bedanken voor deze 
waardevolle tip ? En jullie zou ik graag bedanken voor de 
uitstekende medewerking: hartelijk dank ! 
 

 

Rectificatie 
 
In het Plekbord van de vorige maand bij het stuk genaamd 
‘Wie, Wat, Waar 2’ waarin over “Het Tuindertje” het nodige 
is vermeld , staat een storende fout. 
Er staat Willem en Woutje van Gorp hetgeen onjuist is. De 
juiste achternaam is van Gurp. 
Ook onder het kopje:’Misschien ook iets voor MGT’ is de 
onjuiste achternaam van Gorp vermeld hetgeen van Gurp 
dient te zijn. 
 
Jos Klaren, Haarsteeg

 

 

Droneopnamen 
 
Voor ons monumentenprogrammma laten wij regelmatig met een drone 
luchtopnamen maken of opnamen maken op plaatsen waar we met een reguliere 
camera niet bij kunnen. Opnamen kunnen foto’s of films zijn en dat doen we met 
onze vrijwilligers Johan van Eersel en/of Jan Quirijnen. Met deze droneopnamen 
is ook enige voorzichtigheid gewenst. Vliegen gebeurt pas als de omstandigheden 
goed genoeg zijn met betrekking tot licht, zichtbaarheid, windstoten, neerslag etc.. 
Ook geeft hun apparatuur aan of vliegen op de gewenste locatie is toegestaan en 
als dat niet is dan kunnen zij met hun apparatuur niet opstijgen.  
Beiden hebben een persoonlijk vliegbewijs en zijn geregistreerd bij RDW.  
 
Bart Beaard 
 

 
Droneopname van landgoed De Hooge Bank in Vlijmen. 

 

Plekbord:  
van en door leden 
 
Dus krijgen we regelmatig vragen 
van onze leden, ook als die leden 
‘brandnieuw’ zijn. De eigenaar van 
Julianastraat 54, vroeger het huis 
van juffrouw van Hest, in Vlijmen wil 
graag alles weten over dit huis, 
gebouwd in 1931.  
 

 
 
De hierbij afgebeelde gevelsteen 
geeft aan door wie het huis destijds 
gebouwd. In de gevelsteen staat Jo 
Koolen, 6-11-1931. 
 
Alle informatie is welkom op: 
plekbord@hkkonsenoort.nl 
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