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We zitten weer midden in de pandemie, we moeten weer veel dingen afzeggen, het is
even niet anders. We moeten maar hopen op betere tijden, daarom deze maand slechts 4
pagina’s met nieuwtjes en weetjes. Maar ontvang je het digitale Plekbord, dan krijg je er zo
maar 10 pagina’s bij, en ook nog in kleur. Met prachtige foto’s van de Afgraving in Drunen
en de Baardwijkse Overlaat, gemaakt door Jos Willemsen uit Drunen.
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Boekpresentatie Historisch Heusden in 100 verhalen
De trouwe lezers van Weekblad Heusden weten al lang niet meer beter, dan dat door Bart
Beaard iedere week een stukje uit de rijke historie van ons heemgebied wordt belicht.
Deze wekelijkse verhalen zijn nu gebundeld in het boek Historisch Heusden in 100
verhalen, dat op 26 oktober aan het publiek is gepresenteerd.
De zaal van De Remise was goed gevuld, toen voormalig provinciaal historicus Jan van
Oudheusden aan zijn eerste bijdrage van deze avond begon. Het thema was de
naoorlogse geschiedenis van Noord-Brabant, waarbij de rol van Commissaris van de
Koningin Jan de Quay centraal stond. Niet zo vreemd, wanneer je bedenkt, dat Jan van
Oudheusden zich intensief heeft verdiept in de persoon van deze CdK en zijn politieke
handelen. (Veel te kort) samengevat heeft de Quay aanvankelijk ingezet op het
doorvoeren van grote maatschappelijke veranderingen om te eindigen met de
constatering, dat zijn inzet juist geleid heeft tot een voortzetting van de bestaande
vooroorlogse verhoudingen.
Na de pauze was het
programma afgestemd op de
presentatie van het boek. Als
aanloop daar naartoe ging Jan
van Oudheusden in op de
specifieke rol van de lokale
geschiedschrijving vanuit de
heemkunde en de aanpak van
de historicus vanuit een breder
perspectief. Daarbij vormen de
lokale gebeurtenissen zowel de
bouw- als de toetsstenen van de
geschiedschrijving.
Twee onderwerpen derhalve,
die de aanwezigen als bijzonder
interessant hebben ervaren.
Zo werd toegewerkt naar de presentatie van het boek. Bart verschafte ons een inkijkje in
zijn werkwijze, waarbij hij voor zijn artikelen regelmatig uit de bron van de Rechte Eindjes
kan putten. Ook de goed gevulde literatuurkast en toegankelijke archieven zoals SALHA
en BHIC zijn eveneens onmisbaar. Maar welke hulpmiddelen je ook ter beschikking staan,
het onafgebroken verzorgen van een wekelijkse bijdrage is een indrukwekkende
inspanning, zeker vanuit het perspectief, dat je niet zo af en toe een weekje kunt
overslaan. Uiteraard bood Bart het eerste exemplaar aan Jan van Oudheusden aan. Ook
zijn vrouw Joke en voorzitter Adrie mochten een exemplaar in ontvangst nemen.
Op de foto overhandigt Bart Beaard (r) het eerste exemplaar aan Jan van Oudheusden.
Foto: Ad Hartjes
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Column

Nieuwe leden

Opgeheven

Sinds het verschijnen van ons vorige Plekbord hebben de
volgende nieuwe leden zich aangemeld.

Gelukkig staat er geen muur om ons
heemgebied en gedachten en
inspiraties laten zich niet hinderen
door gemeentegrenzen. Zodoende
kwam ik in het heemgebied van de buren terecht, meer
precies in Waspik. Daar hebben de leden moeten besluiten
om hun plaatselijke koninklijke harmonie met de
welluidende naam ‘Volksvlijt en Volksvermaak’ op te
heffen. Opgericht in 1881 en 140 jaar later helaas ter ziele
gegaan.

Kees Pelders
René Klerkx
Clemens van Hulten

Drunen
Waalwijk
Helvoirt

Dit betekent, dat we vanaf januari 2021 iedere maand
nieuwe leden in het Plekbord hebben mogen aankondigen.
Zou mooi zijn, als we dit ook in december vol kunnen
houden. Misschien iemand nog een cadeau-abonnement
weg te geven?

Voor mijn eigen muzikale ‘carrière’ heb ik nooit de
gemeentegrens over gehoeven. Van mijn 10e tot pakweg
mijn 15e heb ik gespeeld bij Harmonie Concordia in
Vlijmen. Nou ja, gespeeld? Ik zat erbij en welke dirigent
ook ‘op de bok’ zat, ze hadden allemaal gemeen om mij te
vragen bepaalde passages niet mee te spelen. Een
playbackende muzikant, in die tijd al. Maar de stukjes
werden stukken, de stukken hele partijen en ja, wat doe je
dan nog bij een harmonie? Maar ere wie ere toekomt, de
kwaliteit ging door mijn niet-meespelen wel vooruit.
Inmiddels is harmonie Concordia naar schatting zelf al 20
jaar ter ziele.

Presentatie van de verkooppunten
van onze publicaties
Na Boekhandel Sikkers in Drunen en het Ijs- en
taartmoment in Vlijmen, stellen we deze maand ons
verkooppunt in Heusden Vesting voor: Zin in Boeken.
Zin in Boeken: De deur gaat open, het belletje rinkelt en je
bevindt je tussen wanden vol boekenkasten. Van boven tot
onder gevuld met een verrassend aanbod aan bijzondere
bestsellers, streekliteratuur, de mooiste kinderboeken en
een indrukwekkende collectie op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling en zingeving.
Dat wij de boeken van Heemkundekring Onsenoort
verkopen is een welkome aanvulling op onze
streekboeken. Zodra er bekend is dat er een nieuw deel
verschijnt, komen ook de reserveringen binnen. Voel je
welkom bij Zin in Boeken.

Een jaar of 40 is eroverheen gegaan, tot ik toch weer in de
wereld van de harmoniemuziek actief werd, deze keer als
voorzitter van de harmonie in Nieuwkuijk. Nog even heb ik
geprobeerd of ik op een bariton wellicht een betere
muzikant kon zijn dan vroeger op hoorn, maar dat bleek
ijdele hoop. Zoals de dirigent heel subtiel aangaf: ‘een
goede voorzitter is ook belangrijk’. In mijn jaren als
voorzitter stond ieder jaar de strijd om de Langstraatcup op
het programma. Een mooie muziekdag, waarbij de
harmonie van Waspik regelmatig met de beker huiswaarts
keerde. Ook onze Nieuwkuijkse harmonie heeft de
Langstraatcup een keer gewonnen en nog belangrijker, de
harmonie bestaat nog altijd en dat al vanaf 1835. Sint
Cecilia uit Haarsteeg won overigens meerdere keren, goed
als ze toen waren.

Aan de Botermarkt
runnen John & Thea
Verhoeckx al meer
dan zes jaar hun
onafhankelijke
boekwinkel ‘Zin in
Boeken’. Vanuit Johns
passie voor
persoonlijke
ontwikkeling en vanuit
de ondernemingsgeest van Thea om
een eigen winkel te
beginnen, ging het
echtpaar in 2015 van
start. Eerst nog met
een focus op tweedehands spirituele boeken en langzaam
maar zeker met een steeds meer uitgebalanceerd
assortiment, gericht op een brede doelgroep van
Heusdenaren, toeristen en dagjesmensen.

Begin november hebben we weer mogen genieten van de
geweldige kwaliteit van het springlevende Symfonisch
Blaasorkest Drunen bij de wervelende show Memory and
Dreams. Of je nu de meest of wellicht toch de minst
getalenteerde van het hele stel bent geweest, als je met
harmoniemuziek vertrouwd bent geraakt, dan laat die je
niet meer los. Muziek is voor veel mensen, jong en oud,
onmisbaar. Ook ik heb mogen ervaren hoe leuk het is om
samen met anderen muziek te maken. Dat kan in een
harmonie, in een band of in een koor. Hoeveel van de
laatste zijn er de laatste jaren jammer genoeg niet
verdwenen? Terwijl je in een koor je instrument toch altijd
bij je hebt.

Inmiddels staat er een volwaardige, knusse boekwinkel, die
zes dagen per week geopend is en waar letterlijk voor ieder
wat wils te vinden is. Recht overeind staan nog altijd het
plezier en enthousiasme waarmee Thea & John begonnen.
Ze combineren kennis en passie, selecteren de mooiste
boeken en geven de beste adviezen. Daar kan geen online
ervaring tegenop. En precies daarom blijft dat belletje
rinkelen.

Het verenigingsleven is altijd heel belangrijk geweest voor
de leefbaarheid in onze kernen. Maar tijden veranderen en
het plezier in het gezamenlijk beoefenen van een hobby
heeft geleidelijk aan plaats gemaakt voor andere vormen
van vrijetijdsbesteding. Gelukkig hebben we dan de
heemkunde nog om uit de archieven toch altijd nog een
beeld te scheppen van hoe het ooit eens was. Maar laat de
heemkundige niet te snel in actie hoeven te komen, laat
onze verenigingen maar lekker nog vele jaren
voortbestaan.

Zin in Boeken, Botermarkt 12, 5256 AV Heusden
vesting. www.zininboeken.com tel: 0416 85 38 05

Adrie
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Enquête bedelfeesten
Van het Verbond voor
Volkscultuur in de Lage
Landen kregen we het
volgende verzoek.
Eeuwenlang waren
bedelfeesten (bijvoorbeeld
Sint-Maarten, Onnozele
Kinderen, Nieuwjaar,
Driekoningen, Vastenavond,
Palmpasen) belangrijke
gebeurtenissen. Arme mensen mochten bedelen om
voedsel en brandstof voor in de winter op te halen. Later
gingen kinderen langs de deur om snoep op te halen.
Bijzonder is dat een aantal van deze vieringen nog steeds
bestaan in Nederland en Vlaanderen.

Kasteel Honsoirde of Onsenoort, later abdij Mariënkroon 1905
(Collectie Heemkundekring Onsenoort)

Er zit dus geen planning aan vast. De begeleiding en
instructie vindt plaats door het bestuur van de
heemkundekring. Voor een laptop kan eventueel worden
gezorgd. Bent u nieuwsgierig en zoekt u een mooie
invulling van een stukje vrije tijd, stuur dan een mail naar
bestuur@hkkonsenoort.

Het Verbond Volkscultuur in de Lage Landen (VVLL) is een
onderzoek gestart naar deze bedelfeesten. Door middel
van dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat de herkomst
is van bedelfeesten, hoe ze zich hebben ontwikkeld,
hoeveel er zijn geweest en hoeveel er nog bestaan. Wij
kijken ook naar de hedendaagse betekenis, de
aanpassingen aan onze huidige tijd en de bedelfeesten van
immigranten.

Wij horen graag van u.
Jean-Pierre Beerens & Gien van Wijk
Bestuur Heemkundekring Onsenoort

Deze bedelfeesten behoren tot het gebied van het
immaterieel erfgoed. Velen van ons zullen zich zulke
liedjes nog wel herinneren. We horen dat graag, zo
mogelijk met de teksten die daarbij gezongen worden. Het
mogen bedelgebruiken uit het hele land zijn. Denk je een
bijdrage aan dit onderzoek te kunnen leveren, stuur je tekst
dan naar plekbord@hkkonsenoort.nl.

RABO Clubsupport uitslag
Deze actie heeft onze vereniging het mooie bedrag
opgeleverd van €789,59..

Oproep vrijwilliger(s) voor het
beschrijven en ingeven
in bestand van foto's
In het archief van de heemkundekring bevindt zich
momenteel een bestand van duizenden foto's en
afbeeldingen van de dorpen en hun omgeving uit ons
heemgebied. Het merendeel van deze foto's en
afbeeldingen zijn digitaal opgeslagen in een externe
opslag. Maar in ons archief liggen ook
honderden, niet ingescande foto's en afbeeldingen,
opgeslagen. Het betreft oude foto's , maar ook
hedendaagse afbeeldingen. Door het bestuur is er voor
gekozen om deze foto's en afbeeldingen geleidelijk op te
slaan in de "Brabant Cloud". Een extern opslagmedium
waar meerdere Heemkundekringen in Brabant gebruik van
maken. Het voordeel van deze opslag is dat het goed en
zeker voor de toekomst is opgeslagen en het biedt de
mogelijkheid om de foto's en afbeeldingen voor
belangstellenden thuis op de computer in te zien en
beschikbaar te maken voor publiekelijk gebruik. De regie
hierover blijft wel in handen van onze Heemkundekring.
Voor het ingeven (uploaden) van de foto's en afbeeldingen
in de Brabant Cloud en het in het kort
beschrijven wat er op de foto is te zien en waar de foto is
genomen, is het bestuur op zoek naar vrijwilligers die het
leuk vinden te werken met historische en hedendaagse
foto's en kennis hebben van ons heemgebied om deze te
herkennen en te beschrijven. Dit kan gewoon thuis of ook
in de ruimte van de heemkamer op Mariënkroon. Dit alles
kan gebeuren in uw eigen tempo.

We zullen dit bedrag besteden aan de aanschaf van
apparatuur om de digitalisering van ons archief kwalitatief
hoogwaardig te kunnen uitvoeren. De opbrengst blijft wel
achter bij 2020, maar een analyse daarvan is moeilijk te
maken. De Rabobank stelt €150.000 beschikbaar en aan
de actie hebben 288 verenigingen meegedaan. Dan is de
gemiddelde opbrengst per vereniging €520. Daar zitten we
ruim boven met onze vereniging, waarvan een deel van de
leden niet kan deelnemen. Dank aan alle stemmers, die dit
resultaat voor ons hebben opgebracht.

Reacties uit de webwinkel
Soms ontvangen we een reactie, die weinig te maken heeft
met het verleden, maar alles met de toekomst.
Je zal het niet geloven maar het boek is een cadeautje bij
een first date.
De dame in kwestie heeft geschiedenis gestudeerd en
beheert een archief bij een historisch museum. Ze heeft
pas een oud huisje in jullie buurt gekocht en is dat aan het
verbouwen.
We gaan vrijdag voor het eerst samen ergens eten. Het
boek leek mij een leuk geschenk voor haar.
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Algemene Leden Vergadering 5 oktober 2021
Een verslag van deze ALV heeft toch al in het Plekbord van oktober gestaan? Inderdaad, goed opgemerkt. Maar misschien heb
je het niet meer helemaal scherp. Daarom sommige besluiten hierbij nog eens onder de aandacht gebracht.
De contributie:

Over een bijdrage voor de kosten van verzending MGT/Plekbord per post denkt het bestuur na en worden de betrokken leden
persoonlijk benaderd

Heemtoren als inspiratie
De schilderachtige omgeving van de heemtoren is een
ideale plek om op het doek te worden vereeuwigd.
Natuurtalent Feline van Noppen (9) ging samen met haar
opa aan de slag en maakte er een prachtig schilderij van.

De Baardwijkse Overlaat, foto Jos Willemsen

U kunt de foto’s bekijken op ons digitale plekbord, dat u
kunt vinden op onze website: www.hkkonsenoort.nl .
Daar kunt u zich ook aanmelden voor de digitale versie en
krijgt u het blad elke maand ook in uw mailbox,

Hàòrstéégs Kùijks Vlèèmes woordeboek’
Afgelopen
weken heeft
Marie van de
Middelhaai de
bestellingen
voor ‘d’r groot
Hàòrstéégs
Kùijks Vlèèmes
woordeboek’
persoonlijk bij de
bestellers
afgeleverd. Op
de fiets. Ruim 1.000 pagina’s, keurig ingebonden voor de
luxe uitvoering, met een gewicht van een kilo of 3. Van het
allereerste begin, al ruim 5 jaar geleden, tot het einde een
bewonderenswaardige prestatie. Dank je wel Marie voor
jouw inspanning om onze heemkundekring en alle
liefhebbers van het Brabantse dialect te verrijken met deze
wetenschappelijke vastlegging (dank natuurlijk ook aan
Yoïn van Spijk) van ons eigen dialect.

Feline van Noppen met haar schilderstuk
foto: Frans van Noppen

De uitdaging
De uitdaging kom deze keer van Jos Willemsen, met foto’s
van de Afgraving in Drunen en de Baardwijkse Overlaat.
Jos is geboren in Warmond, een klein dorp bij Leiden. Hij
kwam in 1990 in Drunen wonen en ging daar bij Lips
werken, o.a, als schroefontwerper. Jos is sinds 2015 lid
van onze heemkundekring.
Naast zijn hobby als amateurfotograaf heeft hij als hobby
modeltreinen en lezen. Hij fotografeert veel buiten, d.w.z.
natuur, wolken en mensen. Het bewerken van foto’s doet
Jos niet, zelfs niet in dit digitale tijdperk.
We kunnen rustig stellen dat Jos een aantal prachtige
foto’s heeft gemaakt van dit bijzonder rustige natuurgebied.

De redactie
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De Uitdaging November”
De Afgraving en de Baarwijkse Overlaat

Jos Willemsen©
Jos is geboren en getogen in Warmond een klein dorp bij Leiden, met een zeer rijke
historie. Hij is getrouwd met Lidian en heeft drie dochters en 6 prachtige
kleinkinderen.
In 1990 zijn ze in Drunen gaan wonen omdat Jos bij Lips kon gaan werken. Hij heeft
daar tot 2018 met veel plezier gewerkt o.a. als schroefontwerper. Sinds 2018 is Jos
met pensioen, en is hij 6 jaar lid van heemkundekring Onsenoort.
Jos fotografeert sinds zijn diensttijd. In die jaren ontwikkelde hij zijn eigen films en
drukte zijn foto's (zwart-wit) zelf af. Naast fotograferen heeft Jos als hobby's
modeltreinen en lezen.
Jos fotografeert veel buiten; d.w.z. natuur/wolken en mensen in een buiten
omgeving. Zelfs in dit digitale tijdperk doe hij niet aan het bewerken van zijn foto's.
Jos is op pad geweest in een wonderschoon gebied, de Afgraving en Baardwijkse
Overlaat, vaak al `s- morgens vroeg met de nevel en opkomende zon. Dit gebied
leent zich uitstekend voor de rustgenieter en met deze prachtige herfstkleuren is
het helemaal een feest.
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