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Weer was de meimaand niet ‘zoals vanouds’, net zoals al die andere jaarlijks terugkerende
activiteiten weer niet ‘als vanouds’ waren. Op Maria-bedevaart naar de Sint Jan in Den
Bosch dan wel in Elshout, het kon wel, maar het was het toch niet echt. Gelukkig zijn we
inmiddels de weg ingeslagen, die moet leiden tot de terugkeer van een meer spontaan
leven met meer bewegingsvrijheid en ontdaan van de mondkapjes. Er wordt inmiddels
massaal gevaccineerd en de druk op de zorg neemt af. Voor de lezers en hun dierbaren,
die door corona getroffen zijn, hoop ik van harte, dat zij weer volledig zullen herstellen.
Voor allen, die inmiddels een vaccin toegediend hebben gekregen, is te hopen, dat het
coronavirus geen schade aan de gezondheid meer zal kunnen veroorzaken. Laten we erop
vertrouwen, dat we na de zomervakantie de coronacrisis bezworen zullen hebben.
Adrie Verboord, voorzitter

Verplaatsing Algemene Ledenvergadering
In de februari-versie van Plekbord was de hoop uitgesproken dat corona-versoepelingen
genoeg zouden zijn voor een Algemene Ledenvergadering op 1 juni. Dit is helaas niet
uitgekomen want op die datum mogen er maximaal 30 personen binnen bij elkaar komen.
Daarom is begin deze week door het bestuur besloten om de vergadering te verdagen
naar dinsdag 5 oktober. Dit is formeel later dan volgens de Statuten is toegestaan maar
deze situatie berust op overmacht. Daarnaast heeft het bestuur een voorkeur voor een
fysieke boven een digitale vergadering. De gekozen datum hangt samen met ons
ledenbestand, waarvan een grote groep nog in september op vakantie gaat.
Jean-Pierre Beerens, secretaris

De Uitdaging
Sinds onze oproep in april hebben zich nieuwe fotografen aangemeld voor de Uitdaging.
Zij mogen in de tweede helft van dit jaar aan de slag om mooie natuurgebieden in ons
Heem vast te leggen. Daarmee zitten we voor dit jaar helemaal vol.
Deze maand bevat ons digitale Plekbord foto’s van de Nieuwkuijkse Wiel en omgeving,
gemaakt door Legs Boelen uit Nieuwkuijk. Hierna volgen in de loop van dit jaar nog:
Juni:
Juli/augustus:
September:
Oktober:
November:
December:

Arold van de Aa Haarsteegse Wiel
Ad Hartjes
Engelermeer
Peter de Ruiter Roeivijver en Drongelens Kanaal
Ad van Kessel De Elshoutse Zeedijk
Jos Willemsen Afgraving/Baardwijkse Overlaat
Tonnie v.d. Wiel en kleinzoon Dylano: De Drunense Duinen

Nieuwe lay-out
De foto’s van Legs Boelen zijn gemaakt rondom
de Nieuwkuijkse Wiel. De natuur komt nog maar
moeizaam op gang, maar kunstzinnig als Legs is,
weet hij hier toch prachtige plaatjes te schieten.
Daarnaast gaf Legs mij een tip mee om minder
foto’s op een pagina te zetten en om een andere
achtergrond te gebruiken. Ook daar luisteren we
natuurlijk naar. Het is een mooi resultaat
geworden, zodat we de twee eerdere uitdagingen
van maart en april ook zullen voorzien van deze
lay-out. Bekijk de foto’s op pagina 9 t/m 17 in het
digitale Plekbord.
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Column

Mariakapel Elshout
In het vorige Plekbord
schreven we over de
plannen van een werkgroep
in Elshout om de huidige
Mariakapel te restaureren
en uit te breiden en het
processiepark opnieuw in te
richten. De uitvoering van
het plan kost circa €85.000
en daarvoor is financiële
ondersteuning gevraagd.
Dat is al grotendeels gelukt
met op dit moment al ca.
€60.000 aan toezeggingen.
De werkgroep heeft daarom
besloten om direct na de meimaand met de uitvoering van
het plan te beginnen. Maar er is dus nog wel een bedrag
van ca. €25.000 te gaan. Iedereen kan daaraan meehelpen
door een bedrag(je) te storten op rekening:
NL92RABO0112605214 t.n.v. Vrienden van
Mariabedevaart Elshout. In Weekblad Heusden heb ik in de
afgelopen weken uitgebreid de geschiedenis van de
Marialegende in Elshout beschreven. Deze artikelen zijn
nog in te zien via: www.heusdennieuws.nl.

Vergrijzing, nou en?
Er zijn best wel wat
onderwerpen, waarover ik de
discussie niet uit de weg hoef te
gaan. Gewoon omdat die
onderwerpen me interesseren en ik me er dan ook in wil
verdiepen. Ook zijn er gebieden, waarover ik helemaal niet
mee kan praten. Zo zie ik zelden een film en is mijn
standaard antwoord ‘nee’ op de vraag ‘Heb je dat gezien
op TV?’ Televisie kijken doe ik namelijk maar hoogst
zelden. De krant(en) lezen, is daarentegen wel een
tijdverslindende hobby. Toch is de huidige ophef in
omroepland de inspiratie voor de column van deze maand.
Ophef, die het gevolg is van de discussie, die momenteel
landelijk gevoerd wordt over de aanpassingen in de
programmering van de publieke omroep, de NPO. Goed
bekeken en vaak al lang lopende programma’s moeten
worden ingekort, komen minder vaak op de buis of
verdwijnen helemaal. Waarom? Omdat volgens de
managers het kijkerspubliek van deze programma’s te oud
is. De NPO wil de jongere kijker bereiken. Of dat verstandig
en/of haalbaar is, daarover hoef ik geen oordeel te vellen.
Maar de hele discussie kan volgens mij zo op iedere
heemkundekring geprojecteerd worden. Of op de
concertzalen voor klassieke muziek, op de toenemende
populariteit van cruise-vakanties of op het museumbezoek.
Kortom, op al die sectoren, die ervaren, dat het aandeel
van de senioren in de bevolking van Nederland relatief
steeds groter wordt. Van ons ledenbestand zit het
overgrote deel in de groep van 65-plussers en daar valt
prima mee te leven.

Bart Beaard

Lintjesregen op 26 april
Afgelopen maand zijn twee van onze leden beloond voor
hun maatschappelijke verdiensten met de Koninklijke
Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Francien van den Heuvel uit ’s Hertogenbosch is deze eer
te beurt gevallen voor haar verdiensten op het gebied van
de wandelsport, voor de Willibrorduskerk en voor de
katholieke EHBO-verenging ’s Hertogenbosch. Haar man
Gerard Aarts doet hiervoor niet onder, vandaar dat ze
allebei alleen een onderscheiding wilden accepteren,
wanneer de ander er ook een zou krijgen. Dat is dus
gebeurd. Daarnaast is het ook vermeldenswaardig, dat
Francien eind juni gaat afstuderen aan de Open
Universiteit op het onderwerp ‘Dijkdoorbraken’. We zullen
haar de komende jaren zeker uitnodigen om een lezing
voor onze vereniging te verzorgen.

Deze seniorenleden zijn immers vaak al tientalen jaren lid
van de heemkundekring, dus toen ze lid werden waren het
veertigers en vijftigers. Je kunt dan, zoals de NPO doet,
heel hard je best doen om jezelf en je aanbod te gaan
verjongen, waarbij onbegrip, ontevredenheid en zelfs
woede van trouwe kijkers je deel is. Of je kunt de tijd haar
werk laten doen. Dertigers worden veertigers, veertigers
worden vijftigers en zo verder. Waren ze als dertigers nog
te druk om al te gaan terugblikken, op een dag zijn ze
eraan toe om dat juist wat meer te gaan doen. Dan is een
heemkundevereniging een mooie club om bij aan te sluiten,
dan wordt een klassiek concert iets, waarvan je misschien
ook echt leert genieten, dan wil je wel eens een cruise
maken. Iedere maand merken we, dat dit voor onze
vereniging zo werkt.
Zelf ben ik lid geworden van de heemkundekring in 1999 of
2000, als jonge vijftiger dus. In die tijd was ik voorzitter van
Harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk. Het
jaar 2000 was niet alleen een millennium, maar ook een
zogenaamd Heilig Jaar. Heemkundekring Onsenoort heeft
daaraan mede inhoud gegeven door een Openluchtmis te
organiseren op het middenterrein van Mariënkroon. Daarbij
werd een bijdrage door de plaatselijke harmonie als
vanzelfsprekend beschouwd. Bij het overleg daarover
tussen de twee voorzitters Adri (de Bonth) en Adrie, is
laatstgenoemde ook lid geworden van HKK Onsenoort.
Mooi toch, dat wat ik schrijf over anderen in de eerste
plaats ook voor mijzelf opgaat.
Adrie

Francien en Gerard van den Heuvel
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Vervolg lintjesregen

MGT’s moeten ook op het nieuwe adres wél bewaard
kunnen worden.
Toch mooi, niet, wanneer leden bereid zijn om hier huis en
haard op te geven, maar geen afstand willen doen van de
maandelijkse post van de heemkundekring. Veel
levensplezier gewenst ‘in den vreemde’.

Bert Meijs uit Nieuwkuijk behoeft weinig nadere introductie.
Dat Bert zich heeft ingezet voor de toerfietssport is
misschien minder bekend, maar als lid van onze
vereniging, en dat al meer dan 50 jaar, is Bert bij iedereen
wel bekend. Met zo’n 125 artikelen in MGT heeft hij in zijn
eentje hele jaargangen volgeschreven en ook heeft hij
inmiddels een mooi aantal boeken op zijn naam staan. Wij
wensen Bert en onze vereniging, dat hij hiermee nog een
hele tijd door zal gaan.

Van de Werkgroep Monumenten
De werkgroep monumenten
De Werkgroep Monumenten gaat onverstoorbaar verder.
De laatste loodjes liggen in Heusden-Vesting. De leden zijn
nog volop bezig. Van nog ruim 100 monumenten foto's
maken en de eigenschappen en de geschiedenis
verzamelen en beschrijven. Ad Hartjes met zijn camera en
Bart Beaard met de monumentenlijst wekken de
nieuwsgierigheid van de bewoners en bezoekers in
Heusden. Maar het duo is daar inmiddels ook een
vertrouwde verschijning. Telkens weer is de werkgroep
verrast door kleine details, die bij een rondwandeling in
Heusden nauwelijks opvallen. Gevelstenen,
vlaggenstokhouders, afvoergootjes etc. etc. .
Nog even geduld, dan zal het resultaat op de site voor
iedereen toegankelijk zijn.
Ine van Hulsentop

Reparatie R.K. Kerk Haarsteeg
In de laatste week van april is het dak van de Haarsteegse
kerk plotseling in de steigers gezet. Bij voorbereidende
werkzaamheden door KPN-monteurs voor het 5G-netwerk
komt men er achter, dat de houten staanders van de
vierkante dakruiter of vieringtoren in slechte staat zijn.
Inmiddels zijn deze
vakkundig
gerepareerd door
Haarsteegs Bouwen Timmerbedrijf
Martijn van de Wiel
en is door
installatiebedrijf
Walter Verhoeven
uit Nieuwkuijk het
lood hersteld.

Bert Meijs

Onze hartelijke gelukwensen aan Francien en Gerard en
aan Bert met deze mooie erkenning voor hun
maatschappelijke inzet.

Verdwenen Rijksmonument
In de afgelopen weken hebben we veel foto’s gemaakt in
Heusden-Vesting. Ook bij Putterstraat 30, de vroegere
marechaussee kazerne. Het pand is Rijksmonument
517344 en vóór het pand moeten twee mooie stoeppalen
staan en die vormen Rijksmonument 22083. Maar nu blijkt
dat op de hoek het Rijksmonument verdwenen is. We
hebben hierover contact opgenomen met
Gemeentewerken Heusden. De reactie is dat de stoeppaal
in reparatie is en binnenkort wordt teruggeplaatst.

Nieuwe leden van HKK Onsenoort
De afgelopen weken hebben we de volgende nieuwe leden
mogen inschrijven.
Johan Verboord
Cees Varossieau
Vincent van Oijen
Jos Knippels

Vlijmen
Waalwijk
Amsterdam
Drunen

Welkom bij HKK Onsenoort. Mooi ook om te zien, dat een
van deze nieuwe leden het lidmaatschap van zijn
overleden vader heeft overgenomen. Niet opzeggen, maar
voortzetten, zo zien we het graag.

Trouw aan de vereniging (en aan MGT)
Onlangs kregen we van een van onze leden bericht, dat hij
in het buitenland gaat wonen. Of we kunnen regelen, dat hij
ook daar MGT en Plekbord kan blijven ontvangen en dan
wel de papieren versie. Kosten geen probleem, maar de
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Vervolg werkgroep Monumenten
Inspectie Monumentenwacht
Op woensdag 12 mei is in opdracht van Gemeente
Heusden door Monumentenwacht de periodieke inspectie
uitgevoerd aan de toren van de NH-kerk in Vlijmen. De
inspectie is uitgevoerd vanuit een personenbak van een ‘50
meter mobiele kraan’. Bij de inspectie zijn enkele kleine
mankementen geconstateerd, die aansluitend door
installatiebedrijf Walter Verhoeven uit Nieuwkuijk zijn
gerepareerd. Ad Hartjes van de Werkgroep Monumenten
maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid om de
inspectie en de reparatie mee te maken en tevens was er
voor hem de gelegenheid om een serie mooie foto’s te
maken. Het oudste gedeelte van de 35 meter hoge toren
dateert uit de dertiende eeuw.

gemaakt bij de Belgische lucifersfabriek Stevens Frères in
Ninove. In 2014 is door onze vereniging het door mij
geschreven boek ‘In ’t Land van Belofte’ over het bedrijf
Van Mol-Pauwels uitgegeven.
Bart Beaard

Ad Hartjes te gast bij HTR
Aanstaande zaterdag 29 mei zal Ad Hartjes, onze
huisfotograaf, de hoofdgast zijn in het radioprogramma
“HeT dRaait om U” bij de HTR in Heusden. Ad zal daar
zeker ook aandacht besteden aan zijn hobby fotograferen,
aan het geven van rondleidingen en wat hij verder doet
voor Heemkundekring Onsenoort. Dus stem zaterdag om
10.00 u tot 12.00 u af op HTR radio.
Hoog in de lucht maakt Ad Hartjes fraaie opnamen

Namens de werkgroep, Bart Beaard,

Graven in Heusden

foto’s Ad Hartjes

Vaderdag 2021
Natuurlijk had het volgende stukje ook al in het Plekbord
van april behoren te staan. Waarom zouden we immers
denken, dat onze uitgebreide collectie publicaties geen
inspiratiebron had kunnen zijn voor een mooi en
verrassend cadeautje voor Moederdag? Helaas is het toen
aan de aandacht ontsnapt.
Maar ben je hoe dan ook op zoek naar een mooi en
verrassend cadeautje bij gelegenheid van Moederdag,
Vaderdag, een verjaardag of om wat voor reden dan ook,
kijk dan eens in de webwinkel op onze website
www.hkkonsenoort.nl. Ook in de met onze vereniging
samenwerkende boekwinkels Sikkers in Drunen, Zin in
Boeken in Heusden en The Read Shop in Waalwijk is het
prettig zoeken naar een publicatie over ons heemgebied.

Misschien heb je het berichtje in het Brabants Dagblad ook
wel gelezen: er gaat weer gegraven worden in Heusden.
Dit keer voor een opknapbeurt voor de Hertogin Johanna
van Brabantstraat. Nu zijn wij als heemkundekring altijd
zeer geïnteresseerd als er in Heusden gegraven wordt,
want het betreft dan immers een gebied met hoge
archeologische verwachtingswaarde. En zeker nu er in de
buurt van kasteel Heusden gegraven gaat worden. Dus
hebben we direct bij de gemeente geïnformeerd naar de
plannen en toen is ons verteld dat bureau BAAC een
bureau-onderzoek heeft gedaan en ook voor de
archeologische begeleiding gaat zorgen. Aangezien er
geen bezwaar is tegen het meekijken door
amateurarcheologen gaan we dat ook regelen. Zodra er
meer bekend is over de planning neemt bureau BAAC
contact met ons op; de verwachting is komend najaar.

Lucifers en hun historische achtergrond
Vorige week kreeg ik plotseling contact met Eindhovenaar
Ad Jansen, een verwoed verzamelaar van etiketten van
luciferdoosjes. Nu Ad door de coronacrisis wat meer tijd
gekregen heeft, is hij begonnen om bij een aantal etiketten
een historische achtergrond te zoeken. Zo ook van het
merk “In ’t Land van Belofte”, de merknaam van de
vroegere groothandel Van Mol-Pauwels in Nieuwkuijk. Met
internetgegevens maakte hij een hele mooie beschrijving
van het bedrijf. De lucifers zijn tussen 1920 en 1924

Bas Rietdijk
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Omgevingswet

In het Plekbord kunnen we iedere maand een aspect
enigszins toelichten, meer niet.
De gemeente Heusden besteedt gelukkig veel aandacht
aan de berichtgeving over de Omgevingswet, onder meer
via de wekelijkse digitale Nieuwsbrief waarop iedere
inwoner zich kan abonneren. In de Nieuwsbrief van 21 mei
staat een uitnodiging om te komen meepraten, wanneer de
Toekomstcamper jouw kern aandoet. Maak er gebruik van!

In het Plekbord zal, zolang dat nuttig en wenselijk is, iedere
maand aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van
de Omgevingsvisie voor de gemeente Heusden. Het gaat
hier immers over de vormgeving van onze woon- en
leefgemeenschap in de komende decennia. Heemkunde
dus, gericht op de toekomst, waar doorgaans heemkunde
met het verleden verbonden wordt. Niet, dat we alles
kunnen bespreken, maar door de maandelijkse aandacht
wordt mogelijk toch de interesse opgewekt en
aangemoedigd.

Adrie verboord

Granaatmanden

We kennen waarschijnlijk allemaal wel het
wetgevingsproces bij de overheid. Er wordt een wet
aangenomen, in de praktijk blijkt, dat die wet moet worden
bijgesteld en / of aangevuld, er worden uitzonderingen in
opgenomen voor bepaalde groepen, waaraan vervolgens
weer nieuwe uitzonderingen voor weer nieuwe groepen
worden toegevoegd. Nou is debatteren, luisteren, bijsturen
heel gewoon in een democratisch bestel, maar na verloop
van tijd blijkt de wetgeving wel heel complex te zijn
geworden. Denk bv aan de herziening van het
belastingstelsel, dat zo’n beetje iedere tien jaar op de
schop gaat.
Zo is het ook gegaan met de wetten en regels, die het
kader aangeven hoe wij met onze omgeving dienen om te
gaan.
Het doel is dan ook als volgt: De Omgevingswet bundelt,
vereenvoudigt en moderniseert de regels voor ruimtelijke
projecten. Dat dit nodig is, blijkt uit de volgende cijfers:

Van mevr. J. Serraris-Verboord kregen we bijgaande foto
van een wagen, volgeladen met omstreeks 500
granaatmanden. Op deze wijze zijn de granaatmanden in
de oorlogsjaren vanaf de mandenmakerijen naar het
spoorwegstation in Vlijmen gebracht. Zover ons bekend is
dit de enige foto waarop Vlijmense granaatmanden zijn
afgebeeld. Op de foto staat rechts mevr. Betje Verboorde
Valenteijn. 3 Rechts staat mandenmaker Jan Verboord.
De namen van de anderen zijn ons nog niet bekend.
Bijzonder is het bord aan de wagen met de tekst ‘Oorlog
1942’.

We gaan van
26 wetten naar 1 wet
60 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMB) naar 4
AMB’s
75 ministeriële regelingen naar 1 omgevingsregeling.
De Omgevingswet is een zogenaamde kaderwet. De wet
geeft richtlijnen, waarbij de gemeenten, maar ook
waterschappen, een grote rol krijgen bij de invulling van de
Omgevingswet. Maatwerk per gemeente en waterschap is
dus mogelijk. Daarbij wordt ook een belangrijke plaats
ingeruimd voor de visie van maatschappelijke organisaties,
waarvan de heemkundekring er uiteraard ook een is. We
zullen die betrokkenheid dan ook zeker waarmaken.

Bart Beaard

HKK Onsenoort als vraagbaak

Een van de kernbegrippen uit de Omgevingswet is de
‘fysieke leefomgeving’. Het is misschien wel het
belangrijkste kernbegrip, omdat het de werkingssfeer van
de wet bepaalt: wanneer geldt deze wel en wanneer geldt
deze wet niet meer.
Elementen, die tot de werkingssfeer behoren zijn onder
meer:

Met grote regelmaat komen vragen binnen bij onze
vereniging om informatie over allerlei onderwerpen. We
gaan die niet allemaal opnemen in het Plekbord, maar af
en toe is het leuk om er eentje uit te lichten. Zo kregen we
een verzoek van een student aan een hogeschool, die
werkt aan “een afstudeeronderzoek ten behoeve van de
inrichting van een landbouwenclave in het noorden van de
Loonse en Drunense duinen”.
Het betreft een opdracht van Natuurmonumenten over het
gebied De Pessert. Bij een nieuwe inrichting van dit
buurtschap moet de cultuurhistorie van 7 eeuwen ook een
plaats krijgen.
Mooi toch, wanneer onze vereniging een student kan
helpen met een afstudeeronderzoek, waarvan wij de
resultaten straks mogelijk terugzien in de Pessert.

Bouwwerken
Infrastructuur
Water
Watersystemen
Bodem
Lucht
Landschappen
Natuur
Cultureel Erfgoed
Werelderfgoed

Inleveren kopij volgende Plekbord
Vóór 15 juni aanstaande

Onze heemkundekring publiceert regelmatig over veel van
bovenstaande elementen, reden te meer dus om ervoor te
zorgen, dat we mee kunnen blijven praten.
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Wie, wat, waar?

In één van de uitgaven van PANORAMA 1939 stond bovenstaande foto ( in werkelijkheid is het formaat niet groter dan 5 x 9
cm) met het volgende onderschrift:
‘De heer A. van Hest nam afscheid van zijn functie van secretaris der gemeente Vlijmen. Bij die gelegenheid werd een
groepsfoto gemaakt. – Op de eerste rij van links naar rechts: de gemeente-arts dr. Weyers en mevr. Weyers ; burgemeester
G.R. van der Ven ; de scheidende heer Van Hest en diens zuster en de heer J. van Vlijmen, gem. architect’. Kent iemand nog
namen van de andere personen? Info naar: plekbord@hkkonsenoort.nl

Reacties op wie, wat, waar?
Op de foto van april, van Bert van Opzeeland is helaas geen enkele reactie gekomen.
Op de foto van maart waarbij al heel veel namen waren ingevuld stond bij nummer 21 twee namen, omdat er enige twijfel was.
Theo van Bijnen is er echter zeker van dat de jongen op 21 Hans Verboord is en dat Kees Kuijs op nummertje 4 staat

Agenda juni 2021.
Zondag 6 juni:
2021 is uitgeroepen tot het Brabantse Jaar van het Klooster. In het programma zijn veel wandeltochten opgenomen en hoewel
Mariënkroon formeel geen Abdij / Klooster meer is, bieden Focolare en Heemkundekring Onsenoort gezamenlijk toch een
wandeling aan op het terrein van Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk. We starten om 14.00u vanaf de kelder in de
monumentale toren van Mariënkroon voor een wandeling langs de vele bezienswaardigheden zowel in de gebouwen als buiten
op het terrein. De rondleiding duurt twee uur, de deelname is gratis, maar aanmelding is gewenst via
bestuur@hkkonsenoort.nl. Gezien de nog altijd geldende coronamaatregelen wordt het aantal deelnemers beperkt tot 20. Om
voldoende afstand te houden wordt gecommuniceerd met een audio systeem. De wandeling wordt herhaald op de eerste
zondag van juli, augustus en september.
Zondag 13 juni:
Cultuur-historische wandeling door het buitengebied van Haarsteeg door Gien van Wijk en Adrie van Bladel.
Samenkomst op zondagmorgen om 10.00 uur op de hoek van de Vergereindseweg en de Inlaagdijk in Haarsteeg. Parkeren
mogelijk langs de Vergereindseweg (dit is de weg van Haarsteeg naar Bokhoven).
Maximaal aantal deelnemers: 15 en vol=vol
Om voldoende afstand te houden wordt gecommuniceerd met een audio systeem. Duur van de wandeling ca. 2 uur.
De wandeling zal worden gefilmd door Esser Studio. (Rene Esser)
Deelname is gratis. Aanmelden verplicht via mail naar bestuur@hkkonsenoort.nl
Opgave vóór 10 juni. Bij voldoende aanmeldingen zal de wandeling later worden herhaald. Volg daarvoor de media en het
Plekbord.
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“De Uitdaging Mei”
Nieuwkuijkse Wiel en omgeving

Legs Boelen ©

Legs Boelen is in 1951 geboren in Elshout. Na de lagere school zat hij vier jaar op
het Juvinaat van de Broeders van Dongen in Vught waar hij de Mulo volgde.
Daarna ging hij naar de Koninklijke Kunstacademie in Den Bosch. Het plan was
om daar een schilders opleiding te volgen, maar na het eerste jaar koos Legs
voor ‘ruimte’.
34 jaar werkte hij in deeltijd als leraar kunstzinnige vormgeving in de
penitentiaire inrichting in Vught en was hij en dat is hij nog steeds, beeldend
kunstenaar en woont in Nieuwkuijk.
Zijn bekendste werk in ons heemgebied zijn het monument van de dijkdoorbraak
in Nieuwkuijk (1982 en te zien op pagina 11) en het opgerold vendel (1985) wat
staat bij de kerk van Nieuwkuijk.
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