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Na een (te) koud voorjaar hebben we inmiddels ook weer volop kunnen wennen aan de
warmte van de zon. Al zal ook teveel warmte voor veel mensen een onplezierige
weersomstandigheid zijn. Maar laten we hopen, dat het toch een mooie zomer gaat
worden. Mooi ook, omdat we weer meer bewegingsvrijheid gaan krijgen nu we massaal
gevaccineerd zijn tegen corona. Daarmee komen ook de activiteiten van onze vereniging
weer op gang, met name met cultuur-historische wandelingen. Kijk maar naar de weer
steeds voller wordende activiteitenagenda in dit Plekbord.
Zoals altijd slaan we in juli een keertje over met MGT en Plekbord, maar in augustus zijn
we er weer. De redactie wenst alle lezers een mooie zomer toe.
Adrie Verboord, voorzitter

Promotie Francien van den Heuvel
Het komt niet vaak voor dat twee maanden achter elkaar
aandacht wordt geschonken aan een lid van onze vereniging.
Die eer valt nou Francien van den Heuvel te beurt. In het
Plekbord van mei hebben we haar activiteiten en die van haar
man Gerard beschreven, waarvoor zij beiden een koninklijke
onderscheiding mochten ontvangen. En nu dan de aankondiging
van haar promotie aan de Open Universiteit op 24 juni op het
proefschrift met de uitgebreide titel: ‘’s-Hertogenbosch, eiland
in een onmetelijke zee: Omgangsstrategieën van de stedelijke
overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater
en overstromingen (1740-1995)’

Kopij via e-mail:
plekbord@hkkonsenoort.nl

In het persbericht staat daarover onder meer het volgende.
‘s-Hertogenbosch kreeg in de geschiedenis te maken met serieuze wateroverlast, zoals
hoogwater, overstromingsrampen en ijsvloeden. Hoe verliep de hulpverlening in ’sHertogenbosch? En welke omgangstrategieën (hoe pakte men het aan?) werden er
ontwikkeld door landelijke, regionale en lokale overheid en de relevante waterschappen
om de waterveiligheid te verbeteren? Ontstond er een herinneringscultuur en in welke
uitingen kreeg deze gestalte?

Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór:
15 augustus 2021

Wij feliciteren Francien met haar promotie, wetende dat we ook in onze vereniging een
aantal leden hebben, met een bovengemiddelde interesse voor water gerelateerde
problemen én oplossingen.

In dit nummer o.a.:
*Nieuw leden
*Column Adrie
*Wie, Wat, Waar?
*Van dag tot dag Vlijmen
*`t lokaal Heemkamertje
Digitale Plekbord:
www.hkkonsenoort.nl
De uitdaging, foto’s gemaakt
van de Haarsteegse Wiel en
omgeving,
Door: Arold van der Aa

De uitdaging Juni
Deze maand een bijdrage van Arold van der
Aa uit Haarsteeg. Hij maakte foto’s van de
Haarsteegse Wiel en omgeving. Bleek het de
maanden april en mei te koud voor de tijd van
het jaar. eind mei, begin juni begon de natuur
met een geweldige inhaalslag. Zelden zag het
landschap zo groen en met een geweldige
bloemenpracht in de bermen als dit voorjaar..
Uiteraard kreeg de Haarsteegse Wiel en het
nabij gelegen Fort Hedikhuizen ook aandacht.
Met als resultaat een mooie serie foto’s op
pagina 7 t/m 17 van de digitale versie van het Plekbord, dat ook u thuisgestuurd krijgt,
wanneer u zich aanmeldt op onze website: www.hkkonsenoort.nl
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Column

Wij verwelkomen bij onze vereniging

Voetballen of iets wat
er op lijkt

Harrie Heinen
Jan van Loon
Wendy Overdijkink
Rick Jacobs

Wanneer deze column met de
trouwe lezer wordt gedeeld, is
het EK Voetbal nog in volle
gang. Of het Nederlands Elftal dan ook nog actief is, dat
hoop ik wel voor alle echte liefhebbers. Maar er wordt
gevoetbald en dat is de sport, die ik zelf ooit ook beoefend
heb. Daarbij heb ik nét niet de selectie van het Nederlands
Elftal gehaald, er waren nog zo’n 7 miljoen wachtenden
voor mij, schat ik. Nee, eigenlijk heb ik met voetballen nooit
welke selectie dan ook gehaald. Mijn dadendrang in deze
was namelijk helemaal toegewijd aan wat toen zo mooi
‘wild voetbal’ genoemd werd. Niet persé altijd wild in de
betekenis van ruw, maar ‘onbeholpen’, dat wel. We konden
gewoon niet zoveel beter. Maar met ‘wild voetbal’ werd het
ongeorganiseerde voetbal aangeduid, het voetbal buiten de
echte voetbalclubs om. In de jaren zestig en zeventig
waren er in de toenmalige gemeente Vlijmen heel wat
cafés met een eigen voetbalteam (de Muntel, de Pul, ’t
Kanon), net zoals er ook families waren die voetballend
actief waren (Fitters, van Heeswijk).

Vlijmen
’s Hertogenbosch
Vlijmen (Ijs- en Taartmoment}
Vlijmen

“100 Jaar Herberg De Drie Linden”
Giersbergen
Op 1 mei 1921 begint het
verhaal van de boerderij met
de drie lindebomen in
Giersbergen, wanneer Jan
van der Meijden met zijn
vrouw Mie er een boerderij
koopt. Jan gaat hier verder
met zijn boerenbedrijf en Mie
begint met het runnen van
een café in de voorkamer.
Het café is in de loop der tijd
uitgebreid naar de huidige
herberg ‘De Drie Linden’ en
is voor velen een mooie
ontmoetingsplek. Ter gelegenheid van het 100-jarig
jubileum is door Fien van Kempen, Annet van Oord en
Wijnand van Delft een prachtig boekwerk samengesteld,
waarvan het eerste exemplaar op donderdag 3 juni in een
officiële boekpresentatie aan burgemeester Van Hees is
aangeboden. Het is een prachtig naslagwerk geworden
met vele mooie verhalen en herinneringen van een grote
groep betrokkenen. Het ca. 110 kleurenpagina’s
omvattende boek kost €23,- en is op te halen bij De Drie
Linden in Giersbergen en bij mevr. Fien van Kempen,
Torenstraat 128A in Drunen.

Mijn carrière begon in ’t Vat in Haarsteeg, maar de echte
doorbraak kwam bij F.C. Pietje Engel. Dat er ook toen al
forse transfersommen betaald werden, blijkt wel uit het feit,
dat het Pietje Engel een heel vat bier kostte om de hele
club van Haarsteeg naar Vlijmen te laten verhuizen. Dit
‘wild voetbal’ is jarenlang zo populair geweest, dat er een
hele competitie in gespeeld werd. Daarin presteerden wij
over het algemeen heel behoorlijk, maar nooit goed
genoeg om kampioen te worden. Ook zijn we een keer met
het hele team van het veld gestapt, maar daarop zou ik nu
veel minder mild reageren. Weglopen is immers zelden een
goede oplossing voor een probleem gebleken.

Bart Beaard

Tijd om de relatie naar heemkunde te leggen, al ben ik
ervan overtuigd, dat de omvang van het ongeorganiseerde
voetbal bij ons uniek was en om die reden ook best tot
heemkunde gerekend mag worden. De link wordt echter
een stuk duidelijker, wanneer ik aangeef, dat wij onze
wedstrijden speelden op het voetbalveld van Abdij
Mariënkroon. Dat veld lag links tegen de noordelijke muur
met als gevolg, dat het spel een tijdje stil lag, wanneer er
weer eens een bal over de muur was verdwenen. De
agenda werd bijgehouden door Pater Norbertus.
Aangezien ik toen ook al de regelaar was, fietste ik
regelmatig op zaterdag morgen naar Mariënkroon. Dan
zaten vier of vijf paters in de kamer van Pater Norbertus
aan een borreltje en werd voor mij een flesje bier open
gemaakt. Zonder mobieltjes en email was het reserveren
van het veld toch wat moeizamer, maar dus zeker niet
minder gezellig.

Expositie Architectuur Bossche School
Op de begraafplaats
Duynhaeghe in Drunen staat
een aula die in 1985 gebouwd
is in de architectuurstijl van
de Bossche School. Van
Gemeente Heusden hebben
we de medewerking gekregen
om in dit gebouw over dit
onderwerp een expositie in te
richten. In de aula staan
informatieborden over de
theorie achter de
architectuurstijl en informatieborden met afbeeldingen van
de Bossche Schoolprojecten in de gemeente Heusden.
Ook is er uitleg over de vele detailleringen binnen en buiten
de aula die architect Jan de Jong in die periode veel
toepaste. Op zondagmiddag 1 augustus is de expositie
weer geopend
Op de foto de Rooijackerswerf in Drunen, een mooi
voorbeeld van de Boschse School

Toen kon ik nog niet bevroeden, dat ik vele jaren later weer
met grote regelmaat de gang naar Mariënkroon zou
maken, nu voor onze vereniging. Wilde ik daarbij de abt
spreken, dan was de dinsdagmorgen het meest geschikt.
Dan zat hij in de refter met de krant en een ??
Adrie

vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. Om 15.00 uur zal er een
PowerPoint presentatie plaatsvinden. Voor de presentatie
is het aantal plaatsen beperkt en moet men zich vooraf
aanmelden via: bartbeaard1@gmail.com. De aula is
gelegen aan de Akkerlaan 2 in Drunen.

Inleveren kopij volgende Plekbord,
vóór 15 augustus a.s.
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Van dag tot dag, september 1944 – juni
1945

het boek aandacht zou uitgaan naar Eppo Doeve, vriend
van de familie en begenadigd tekenaar met landelijke
bekendheid.

Over de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog in ons
heemgebied is al veel geschreven. Maar blijkbaar toch nog
niet alles. Daarom verschijnt er binnenkort nog een boek,
waarin de dagboeken van Henri Mommersteeg en zijn
schoonzus en buurvrouw Hedy Mommersteeg – Schöller
centraal staan, aangevuld met deelverslagen van de
Vlijmense bakker Cor van den Dungen en de
aantekeningen van de moeder-overste van het
zusterklooster in Vlijmen.

Het wordt een uitgave in zwart-wit, in een ‘dagboek
uitvoering’ van 175 pagina’s met harde kaft, tegen een
verwachte prijs van €20,00. Het boek zal in de komende
weken beschikbaar komen. Het is dan te verkrijgen bij onze
vaste verkooppunten en in onze webwinkel.

Henri Mommersteeg is tijdens WOII directeur-eigenaar van
Mommersteeg’s Graszaden aan de Wolput te Vlijmen. Hij
woont in de Melie in Huize de Melie en heeft als
ondernemer een groot netwerk, ook buiten de
gemeentegrenzen. Begin september begint hij aan het
schrijven van een brief aan zijn broer Wim in Engeland, die
hij pas eind januari 1945 afrondt. Iedere dag wordt daarin
beschreven, waarbij diverse zaken opvallen. Henri heeft
dan al telefoon, die ook nog werkt, hij heeft een auto en hij
heeft veel relaties, die informatie verschaffen, die in Vlijmen
nog niet bekend is. Het valt op, hoe goed Henri voor die tijd
al geïnformeerd is over de ontwikkelingen in de oorlog.
Maar vooral heeft hij een groot huis, net zoals zijn broer
Giel in Huize Meerlandt naast hem. Zijn schoonzus Hedy
schrijft dagelijks in het kort haar indrukken op. Zij schrijft
veel meer dan Henri vanuit haar gevoel, waarbij haar
aandacht vooral uitgaat naar het leed dat de Vlijmenaren,
ook na de bevrijding, nog dagelijks ervaren. De citaten uit
de notities van Cor van den Dungen zijn ter zake doende
en roepen de vraag op ‘hoe weet hij dat toch allemaal’? Uit
het relaas van de moeder-overste tenslotte, blijft toch
vooral het beeld bij hoezeer zij als religieuzen de verstoring
van het dagelijkse kerkelijke leven ervaren. 4 Verhaallijnen
met ieder een heel eigen identiteit.

Wekelijks staat er in Weekblad Heusden van mij een artikel
over een willekeurig heemkundig onderwerp uit één van de
kernen van gemeente Heusden. Alle artikelen hebben
dezelfde omvang: duizend woorden en drie afbeeldingen.
Momenteel zijn er 60 artikelen geplaatst en de nummers 61
t/m 90 zijn in concept klaar. Het plan is nu, dat HKK
Onsenoort op het einde van oktober een boek uitbrengt
met 100 artikelen. In het volgende Plekbord zal over deze
boekuitgifte meer informatie worden opgenomen.

Historisch Heusden in 100 verhalen

Bart Beaard

Aanwinst voor het Heemkunde archief
Door een anonieme gift is ons archief uitgebreid met twee
ingebonden jaargangen van het maandblad “De
Boogschutter” . Dit maandblad werd in de tachtiger jaren
huis aan huis verspreid in Drunen en bevat een schat aan
informatie over Drunen zo’n 40 jaar geleden. Het betreft de
volledige jaargangen 1983 ( was de eerste jaargang) en
1985. De jaargangen zijn in te zien op de heemkamer en
worden niet uitgeleend.

De omslag van het boek ”Van dag tot dag Vlijmen”

We waren bevrijd, zeker. We lagen echter ook in de
frontlinie met voortdurende granaatbeschietingen tot
gevolg. We lagen ook in de route van V1’s richting
Antwerpen met elke dag angst, dat er (weer) een zou
neervallen. Maar wat ook heel zwaar valt, is dat de families
ook nauwelijks gebruik konden maken van hun eigen huis
en inboedel. Voortdurend werden er troepen ingekwartierd,
zowel Duitsers als geallieerden. Het kwam regelmatig voor,
dat op een en dezelfde dag een groep vertrok en de
volgende groep de ruimtes zich weer toe eigende.
Bert Meijs heeft aan de dagboeknotities nuttige informatie
toegevoegd. Hans Mommersteeg, de zoon van Henri, heeft
voor aanvullingen gezorgd vanuit het familiearchief en
vanuit zijn eigen herinneringen. Hij stond er ook op, dat in
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De Omgevingsvisie, deel 3

Onsenoortmonumenten beschrijven en fotograferen. Het
valt niet altijd mee, om een foto te maken van een gevel
zonder auto’s op de voorgrond. Honderden foto’s zijn er al
gemaakt en dan toch weer terug om te kijken of een betere
opname zonder obstakels mogelijk is. En dan staan er
dozen opgestapeld aan de straat …. het oud papier wordt
blijkbaar die dag opgehaald. Of afvalcontainers worden die
dag geleegd. Voorlopig laten de leden van de Projectgroep
zich niet uit het veld slaan en blijven zich inzetten voor het
‘perfecte plaatje’.

Het stap voor stap ontwikkelen van een Omgevingsvisie is
werk voor specialisten. De gemeente Heusden heeft zich
van de diensten van zulke specialisten verzekerd, door een
samenwerking aan te gaan met het bureau Stipo, dat
zichzelf profileert als een bureau ‘dat werkt aan betere
steden en mooiere regio’s’.
De eerste weken van juni hebben de medewerkers van
Stipo met hun toekomstcamper alle kernen van onze
gemeente aangedaan met het doel om met ons, de
inwoners, in gesprek te gaan. Dus ook in Nieuwkuijk en
ook met mij. Dan merk je ook meteen hoe verschrikkelijk
moeilijk het is om ‘in de toekomst te kijken’. Ja, aangeven
wat er vandaag de dag allemaal niet gaat zoals het zou
moeten, dat is een heel stuk gemakkelijker. Er wordt veel
te hard gereden, er ligt veel teveel troep langs de straat en
op het trottoir kun je klaarblijkelijk veel vaker dan eens je
nek breken. Allemaal waar en terecht, maar het draagt niet
direct bij aan een (verre) toekomstvisie.

Bovengronds elektriciteitsnet
Bij de voorbereidingen van de ‘Dorpswandeling VlijmenMeliestraat’ hebben we gemerkt, dat er langs de route nog
veel te zien is van het vroegere bovengrondse
elektriciteitsnet. Bij het pand Molenhoek 19 staan,
weliswaar verdekt in de klimop, nog twee complete houten
elektriciteitspalen met isolatoren en een
verlichtingsarmatuur (foto: rechts). Het gaat daarbij om
Rijksmonument 517352. In de Meliestraat hebben
meerdere woningen nog porseleinen isolatoren aan de
voorgevel (foto: links). Vanaf de elektriciteitspalen hingen
destijds de stroomvoerende draden naar de
gevelisolatoren. Foto’s; Ad Hartjes

Waaraan valt dan wel te denken? Bouwen in het
buitengebied bijvoorbeeld. Onlangs opperde iemand vanuit
de bouwwereld, dat we heel wat weilanden vol moeten en
kunnen bouwen om alle woningen te bouwen, die we nodig
hebben. Willen we dat? Of willen we voorlopig vooral alle
mogelijkheden benutten, die er binnendijks nog zijn? Of
moeten we wat meer de hoogte in met onze woningen?
Ook zullen we in de toekomst moeten blijven werken voor
de kost. Om dat dicht bij huis te kunnen doen, hebben we
industrieterreinen nodig. Maar wat voor soort bedrijven
zouden we daar dan vooral willen hebben? Zouden we in
de toekomst nog steeds allerlei machines, apparaten en
instrumenten zelf in ons schuurtje willen hebben? Lekker
makkelijk, want je pakt het als je het nodig hebt. Maar
misschien kunnen we veel meer gaan delen met elkaar,
zodat minder grondstoffen nodig zijn om de dingen te
maken en er dus uiteindelijk minder op de schroothoop
terecht komt? We zien dit nu al toegepast worden in steden
met leenauto’s, -scooters en fietsen. Prima toch, zou ik
zeggen.

Grotestraat 47, Drunen – Rijksmonument 526444
Het in omstreeks 1840 gebouwde pand heeft vele jaren als
een bouwval gestaan, nadat de laatste bewoner, Kobus
van Drunen, in 2006 overleden is. Theo van Drunen komt
als zesde generatie in het bezit ervan, maar heeft er geen
bestemming voor. Om het pand enigszins te beschermen
voorzag hij het dak van een groot zeil en van golfplaten.
Vorig jaar mei is de nieuwe eigenaar, aannemer Teun van
Delft, begonnen met de restauratie van het pand. Omdat
het hier om een Rijksmonument gaat is het restaureren in
nauw overleg gebeurd met de gemeentelijke CRK Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Nu, na ruim een jaar, is
het pand binnen en buiten getransformeerd naar een
prachtige woonboerderij. Wanneer u op Google het adres
ingeeft komt u op een prachtige film die door de makelaar
binnen en buiten ten behoeve van de verkoop is gemaakt.

Ik ben benieuwd wat de toekomstcampertour allemaal
heeft opgeleverd. Veel meer dan ik heb kunnen bedenken,
hoop ik. De medewerkers van Stipo werken momenteel alle
op- en aanmerkingen uit en hebben op 30 juni al een
aantal ‘Botsproefsessies’ ingepland. Daarvoor is ook
Heemkundekring Onsenoort uitgenodigd. In de uitnodiging
staat het als volgt beschreven.
In de botsproefsessies verkennen we met elkaar de
ambities, leggen we dilemma's op tafel en komen we tot
keuzes. Dat doen we in twee stappen: voor de zomer staan
de ambities centraal en na de zomer maken we keuzes en
stellen we prioriteiten.
Met plezier ga ik er namens onze vereniging aan meedoen.
In het Plekbord van augustus krijg je daarvan hopelijk een
verslag.
Adrie Verboord

Van de Projectgroep Monumenten
In de afgelopen weken zijn de leden van de Projectgroep
Monumenten voortvarend te werk gegaan met het
vastleggen van monumenten in Heusden-Vesting: 118
Rijksmonumenten, 90 Gemeentemonumenten en 42

Het pand Grotestraat 47 in Drunen 2021 foto: Ad Hartjes
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Droneopnamen
Voor het maken van droneopnamen beschikt onze werkgroep momenteel over drie vrijwilligers en van hun diensten maken wij
regelmatig dankbaar gebruik. Een van hen maakte onlangs op een vroege zondagochtend een opname van het voormalige
stadhuis van Heusden. Wij wilden een foto hebben van de contouren van het voorplein, die aangeven waar het op 5 november
1944 verwoeste stadhuis gestaan heeft. Op zondagochtend is het voorplein vrij van fietsen en er staan in de omgeving weinig
auto’s geparkeerd.
Bart Beaard, namens Projectgroep Monumenten

’t Lokaal Heemkamertje

ontwikkelen van ideeën; voor sommige andere was de
bijeenkomst eigenlijk de start van de ideeënontwikkeling.

Volgend jaar vieren we het 75-jarig bestaan van de
heemkundekring. Een van de activiteiten die door de
jubileumcommissie wordt georganiseerd hebben we ’t
Lokaal Heemkamertje genoemd. In elke kern van de
gemeente is inmiddels een groep(je) vrijwilligers bezig om
ervoor te zorgen, dat in elk dorp gedurende één weekeinde
in maart een lokaal heemkamertje wordt ingericht. Met
fotopanelen, voorwerpen en met andere middelen gaan zij
proberen om aspecten van de geschiedenis te tonen, die
kenmerkend zijn voor het eigen dorp.

Er moet nog veel gebeuren, maar er bleek veel
enthousiasme in de bijeenkomst en dat geeft vertrouwen
dat het ook allemaal gaat gebeuren. In maart 2022 zal er
ook in jouw dorp een lokaal heemkamertje te bezichtigen
zijn.
Wordt vervolgd.
Bas Rietdijk, Jubileumcommissie

Straatnamen Geerpark,
wijk Nieuwe Morgen, fase 2c
Waar huizen gebouwd worden, komen straten en die
straten moeten een naam krijgen. Het komt regelmatig
voor, dat namen gekozen worden, die vanuit onze
heemkundekring zijn voorgedragen, denk bv aan ‘de Kriek’
en ‘de Kriezel’ in hetzelfde Geerpark. Voor fase 2C is het
thema ‘Vogels’ en is de inzending van suggesties nu
opengesteld. Inmiddels is een uitputtende lijst van hier
voorkomende vogels richting de
gemeentelijke
Straatnamencommissie gegaan.
Mocht ook ‘de Kievit’ tot de
gelukkigen gaan behoren, dan zullen
zich daarin heel wat ‘Ki(e)vit(s)en’ in
ons heemgebied herkennen.

Elke groep vrijwilligers kiest voor eigen thema’s, een eigen
aanpak en zoekt een geschikte ruimte in het dorp. De
communicatie tussen de jubileumcommissie en de
voorbereidingsgroepjes verliep tot voor kort vooral
schriftelijk. Maar nu de coronaregels verruimd zijn, konden
we voor het eerst een gezamenlijk overleg organiseren. En
zo kwamen op de avond van 7 juni uit elke kern een of
twee mensen naar de aula van het d’Oultremontcollege
voor kennismaking, om te bespreken wat de bedoeling van
de lokale heemkamertjes is en om ideeën uit te wisselen.
Er zijn voorbereidingsgroepjes die al ver zijn met het
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Wie, Wat, Waar? 1

Agenda juli 2021
Hoewel met beperkingen kan het gelukkig weer.
Zondag 4 juli:
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 verplicht via
bestuur@hkkonsenoort.nl. Gezien de nog altijd geldende
coronamaatregelen wordt het aantal deelnemers beperkt
tot 20. De wandeling wordt herhaald op 1 augustus en 5
september. Volg daarvoor de media en het Plekbord.

In het vorige Plekbord stond bovenstaande foto met de
vraag om de namen. De foto is genomen op 31 mei 1939
voor het Vlijmense gemeentehuis, bij het officiële afscheid
van huisarts Weijers, gemeentesecretaris Van Hest en
gemeentearchitect Van Vlijmen. Met dank aan Thea van
Heijst, Rini de Laat en Hans Weijers hebben we alle
namen: 1. H. Weijers, gemeentearts 2. Mevr. Weijers 3. G.
van de Ven, burgemeester 4. A. van Hest,
gemeentesecretaris 5. Mevr. van Hest, zus van 4. 6. J. van
Vlijmen, gemeentearchitect 7. H. Verhoeven 8. M. van de
Sanden 9. J. van Helvoort 10. H. Verschuren 11. H.
Schuurmans 12. W. van Sprang 13. J. Wilgers 14. M. van
Engelen 15. N. van Mierlo 16. F. Obbens 17. L. v.d. Boorn
18. Mej. T. v.d. Ven 19. A. v.d. Meerendonk 20. C.
Berkelmans 21. A. van Helvoort 22. L. v.d. Griendt 23.
Mevr. Van Hest 24. J. van Hest 25. L. Steenland 26. W.
Rozen 27. J. van Hest 28. R. Verhoeven, huisarts 29. A.
Boom 30. Mej. H. van Hoofd 31. A. v.d. Heuvel 32. P.
Achten 33. B. van Heijst 34. W. Weijers 35. M. de Laat 36.
Mevr. Weijers, moeder van Hans Weijers 37. Mevr. J. J.
van Wagenberg – Van Hest 38. Mej. G. Weijers 39. J. van
Wagenberg 40. Mej. H. Jansen, wijkverpleegster 41. G.
Klijn 42. H. Loonen 43. J. van Heijst 44. A. Smulders 45. A.
v.d. Dobbelsteen 46. W. Weijers, vader van Hans Weijers.
Verdere info via: plekbord@hkkonsenoort.nl.

Zondag 11 juli:
2 Uur durende 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 Vergereindse weg en de Inlaagdijk in Haarsteeg.
Parkeren mogelijk langs de Vergereindse weg (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.
Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht vóór 9 juli
via mail naar bestuur@hkkonsenoort.nl.
Zondag 1 augustus
Expositie Bossche School architectuur. Zie voor details
elders in dit Plekbord.

Wie Wat Waar 2

Verkooppunt HKK Onsenoort in Vlijmen

Vlijmens voetbalclubje
Hoe aanstekelijk werkt enthousiasme? Nou, heel
aanstekelijk mogen we wel zeggen, na enkele gesprekken
met Wendy Overdijkink – van der Zee van het Ijs- en Taart
Moment, Plein 3A in Vlijmen. Het heeft erin geresulteerd,
dat in hun zaak nu een ruimte is ingericht voor de
presentatie en zo mogelijk verkoop van dat deel van onze
publicaties, dat gerelateerd is aan Vlijmen-dorp. Uiteraard
zijn we hier heel blij mee en wensen deze ondernemers
een hoge omzet in ijs, taarten en boeken.

e

Vlijmens voetbalclubje: 1 rechtsboven Henri
e
Mommersteeg (1898-1969), 2 rechtsboven Piet
e
Mommersteeg (1897-1966), 2 linksboven Giel
Mommersteeg (1901-1986). Wie kent de anderen?
Collectie Hans Mommersteeg. Info naar:
plekbord@hkkonsenoort.nl.

De redactie van MGT en Plekbord
wenst u een fijne vakantie
in augustus zijn wij er weer,
met hopelijk weer wat meer
activiteiten voor en door onze
vereniging
6

“De Uitdaging Juni”
Haarsteegse Wiel en omgeving
Arold van der Aa ©
Arold van der Aa geboren in 1963 en woont in Haarsteeg. Hij begon als hobby met
fotograferen en volgde later een cursus in Oss en ging in 1990 naar
de fotovakschool in Apeldoorn.
Als freelancerfotograaf ging hij aan de slag bij het toenmalige Huis-aan-huisblad
“De Vlijmscherper” alwaar hij veel ervaring opdeed. In 1994 ontving hij zijn
Vakdiploma fotografie.
In 2011 raakt Arold in de ban van de zwart wit fotografie en dan in het bijzonder de
Wet Plate Fotografie. Hij ruilde zijn digitale camera in voor een houten platencamera
en schakelde over collodiumprocedé.
Hij maakte vooral portretten van kinderen en dorpsgenoten uit Haarsteeg.
De portretserie “Mannen met Baarden” viel zozeer in de smaak dat hij in 2013
De titel “BondsMeesterKlasse” (BMK) kreeg.
Neem ook eens kijkje op zijn website: www.aroldvanderaa.nl
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