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Na een niet al te stabiele zomer gaan we hopelijk nog een mooi najaar tegemoet. Mooi
weer en mooie activiteiten, daar zijn we wel weer aan toe. Wandelen doen we alweer een
tijdje, hopelijk kunnen we binnenkort ook weer lezingen presenteren en we kijken ernaar uit
om dan toch ook nog de Algemene Ledenvergadering te kunnen houden. Daarover ook
meer in dit Plekbord.
Adrie Verboord, voorzitter

Ledenvergadering 2021
De Ledenvergadering 2021 zal gehouden worden op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur bij
Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen. Dit conform de eerdere
aankondiging van de verplaatsing vanwege de corona-maatregelen in Plekbord 2021-05.
De agenda ziet er als volgt uit:
DEEL 1 (formele gedeelte)
Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
Notulen van de ledenvergadering op 11 februari 2020 *
Jaarverslag 2020 *
Financieel verslag 2020 *
Verslag kascommissie 2020
Benoeming kascommissie 2021
Begroting 2021 *
Bestuursverkiezing
Activiteitenplan 2021
Bestuursmededelingen
Best
Rondvraag
Sluiting formele gedeelte
* inclusief beantwoording vooraf ingebrachte vragen
DEEL 2 (informele gedeelte)
Pubquiz met vragen over de historie van het heemgebied.
Het jaarverslag 2020 staat inmiddels op de website.
Een papieren versie kan samen met de notulen 2020 en de begroting 2021 worden
opgevraagd bij het bestuur: bestuur@hkkonsenoort.nl of 06-11716890. Er wordt
verzocht om vooraf vragen in te brengen.

Van dag tot dag, Vlijmen, september 1944 – mei 1945
Onder deze titel zijn vier dagboeken opgenomen,
die allen een geheel eigen licht werpen op de
gebeurtenissen in Vlijmen in de genoemde
periode. In het Plekbord van juni is over dit boek
een uitgebreide toelichting geplaatst. Nu kunnen
we melden, dat het boek ook daadwerkelijk te
koop is voor €20,00 bij onze vaste
verkooppunten: Ijs- en taartmoment, Plein 3 in
Vlijmen, bij Sikkers in Drunen en via onze eigen
webwinkel hkkonsenoort.nl.
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column
(Te) grote getallen
Eind augustus pakken we de
draad van de maandelijkse MGT
en Plekbord weer op, dus ook
weer tijd voor de column. Deze
keer heb ik me voor het onderwerp de vraag gesteld, wat
me in al het nieuws van deze zomer het meest is
bijgebleven. Een zomer met overstromingen, bosbranden,
een klimaatplan van de EU, een klimaatrapport van de
Verenigde Naties en de transfer van Messi.

Heemkundekring 75 jaar
Volgend jaar bestaat Heemkundekring Onsenoort 75 jaar
en dat gaan we op verschillende manieren vieren. Eerder
hebben we in het Plekbord aandacht gegeven aan ’t Lokaal
Heemkamertje. Dat is een project dat ervoor gaat zorgen
dat in maart 2022 in elke kern van onze gemeente een
lokaal heemkamertje wordt ingericht. Met fotopanelen en
oude gebruiksvoorwerpen wordt geprobeerd om iets van
de eigen geschiedenis zichtbaar te maken voor jong en
oud. In elke kern werkt inmiddels een enthousiaste
werkgroep aan de voorbereiding ervan. Een lokaal
heemkamertje zal slechts één weekeinde bestaan. Als je
ze wilt bezoeken is het goed om alvast de datum te
noteren:

Wat me van al deze onderwerpen het meest is bijgebleven,
is dat ik niet in staat ben om de omvang van de daarbij
genoemde getallen nog te kunnen bevatten. Bij de
overstromingen in het stroomgebied van de Maas ging er
op het hoogtepunt in Zuid-Limburg 3.500 m3 water per
seconde door ‘onze’ rivier. Om me daarvan een beeld te
vormen, heb ik uitgerekend dat mijn huis daar dan per
seconde 10x door de Maas stroomt. Niet te vatten toch?

19 en 20 maart 2022: Drunen, Heusden, Nieuwkuijk,
Doeveren, Heesbeen, Herpt en Haarsteeg
26 en 27 maart 2022: Vlijmen, Elshout, Hedikhuizen,
Bokhoven, Oudheusden en Giersbergen.

Dat lukt me ook niet bij het aantal vierkante kilometers dat
wereldwijd door bosbranden de eerste jaren buiten gebruik
zal zijn. De klimaatplannen van de EU? Ja, natuurlijk hangt
daaraan een prijskaartje. Maar heeft een van mijn lezers
wel een duidelijk gevoel bij een bedrag van 500 miljard
euro? Meld je alstublieft, want van zo iemand kan ik nog
wel wat leren. Overigens las ik ook, dat de rijkste man van
Azië een vermogen van zo’n 50 miljard euro bezit. Ik denk
dat heel wat mensen, ook in Nederland en ook in onze
gemeente, al blij zijn als hun vermogen 50 zonder de
laatste 6 nullen is. Ook schijnt er een ruimtevaartuig op de
terugweg naar de aarde te zijn, dat september 2023 hoopt
te landen, na miljoenen kilometers te hebben afgelegd. En
Messi gaat in Parijs €40.000.000 per jaar verdienen. Dan
kun je toch eigenlijk met goed fatsoen nooit meer een
wedstrijd verliezen?

Zoals gezegd zijn de voorbereidingen in volle gang, maar
er is nog een hobbel te nemen in Vlijmen. Ook daar zijn
mensen aan de gang en er zijn goede ideeën, maar de
werkgroep heeft dringend behoefte aan versterking. Dus
als er leden zijn in Vlijmen die kunnen organiseren: meld je
aan bij de jubileumcommissie@hhkonsenoort.nl
Dan nog een belangrijke datum om alvast te reserveren:
De jubileumviering wordt afgesloten op de avond van 26
november 2022 met een feestelijke bijeenkomst in de
Voorste Venne, bedoeld voor alle leden. Dat is nog ver weg
maar houd er vast rekening mee want het zou jammer zijn
als je deze avond zou missen.

Kortom, getallen kunnen gewoon te groot zijn voor mijn
bevattingsvermogen. Is dit iets nieuws? Eerlijk gezegd
denk ik van niet. De ruimtevaart is natuurlijk nog vrij jong,
maar de lichtsnelheid is al lang bekend en was altijd al
duizelingwekkend. We hebben in ons heemgebied ook met
talloze overstromingen te maken gehad. Als ik lees, dat bij
de dijkdoorbraak, die het ontstaan van de Haarsteegse
Wiel tot gevolg heeft gehad, de ijsschotsen huizenhoog
waren opgestuwd, dan vraagt dat ook wat van je
verbeeldingskracht.

Er zijn meer activiteiten in voorbereiding en daarover zullen
we u tijdig informeren. U hoort nog van ons.
Bas Rietdijk, jubileumcommissie

Gorinchem is de Allermooiste Vestingstad
van Nederland!
De ANWB-verkiezing rond de Allermooiste vestingstad van
Nederland is beslecht: Gorinchem mag zich
de allermooiste vestingstad van Nederland noemen!
70.000 Mensen deden aan de verkiezing mee. De jury
koos het Zuid-Hollandse stadje uit een Top 5 waarin ook
Dokkum (Fr), Bourtange (Gr), Hulst (Ze) en Sittard (Li)
stonden. “Gorinchem is beeldschoon gelegen op de plek
waar de Linge uitmondt in de Merwede. Schitterend
bewaard gebleven zijn de wallen: een groen lint om de stad
met knoeperds van kastanjes en platanen om onder te
flaneren én met zicht op de ommelanden, de rivier en de
vele verdedigingswerken. Die combinatie van zicht op de
rivier, ring van groen en levendige binnenstad maakt
Gorinchem tot een smakelijke bonbon.”, aldus de jury.
Nederland heeft 160 vestingsteden. Vestingstad Heusden
staat weliswaar in de Top 50 vermeld, maar er is nog veel
werk te doen om in de Top 5 te komen.

Gelukkig zijn er ook volop getallen, waarbij ik me wel iets
kan voorstellen. Bij de twee voeten bijvoorbeeld, waarmee
je het beste op de grond kunt blijven staan. Of bij het aantal
van bijna 800 leden van onze vereniging. Het aanstaande
jubileum van 75 jaar heemkundekring kan ik ook prima
plaatsen. Dat is immers maar twee jaar ouder dan ik zelf
ben.
En dan nog, hoe belangrijk zijn getallen? Bepaalt het aantal
gereden kilometers het succes van je vakantie? Het aantal
bezochte landen, steden, musea, pretparken? Welnee. Het
gaat toch om wat je er met elkaar van maakt, hoe je het
met elkaar ervaart en beleeft? Groot, groter, grootst? Laat
dat niet je leidraad zijn.
Adrie
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Van Uithof naar Natuurpoort

Nadruk Verboden

Giersbergen, een Brabants gehucht uit 1244

Een eeuw geleden lag op
de plek waar nu de Voorste
Venne is o.a. de tuin van de
Familie Sikkers.
Hun huis stond aan de
Grotestraat waarin nu het
Pannenkoekenhuis van
Wijnand van Delft is
gevestigd. In 1880 werd
daar Leo Sikkers geboren,
die vanaf 1900 als fotograaf
de omgeving begon vast te
leggen, die hij in de vorm
van ansichtkaarten aan de
man bracht, achterop zijn
naam een nummer en
Nadruk Verboden. In 1912
start hij eveneens een boek-kantoorboekhandel en
drukkerij. Toen hij in 1950 overleed bestond zijn
fotonalatenschap uit duizenden afbeeldingen van
personen, straten, dorpsgezichten, feesten, processies en
nog meer. De glasnegatieven waarop hij dat alles had
vastgelegd, werden toen al als ouderwets beschouwd en
daarom besloot men begin jaren 60 het complete archief
naar de vuilnisbelt te brengen.

De historie van Giersbergen, de kleinste woonkern van
Heusden, is een onbekend verhaal. Het gehucht van nu
vijftig inwoners en schilderachtige boerderijen ligt al
eeuwenlang aan de noordgrens van de Loonse en
Drunense Duinen. Het bezit geen kerk of school, maar
heeft wel bossen, duinen, horeca en recreatie. Het gehucht
met bijna 100 paarden is in 1244 als abdijhoeve van Ter
Kameren bij Brussel ontstaan. Hertog Hendrik II van
Brabant schonk de abdij nieuwe woeste grond langs de
Bossche zandbaan naar Breda om te laten beweiden. De
16-eeuwse Maaihoeve is als enig Rijksmonument bewaard
gebleven en gerestaureerd. Historicus dr. Kees van den
Oord heeft de geschiedenis van de Duinen en Giersbergen
vanaf de laatste IJstijd tot in 2021 gereconstrueerd. Het is
een verhaal van de vuurstenen bijl van amateurarcheoloog
Jan Ossewaarde tot de moderne pensionpaarden van D’n
Dries. Giersbergen was tot voor kort een besloten
agrarische gemeenschap van enkele families, men leeft nu
van recreatie en toerisme. Voor het eerst beschrijft Kees
van den Oord de schilderijen, de foto’s, de sport, de
recreatie, het landschap en de flora en fauna in en rond
Giersbergen. De voormalige middeleeuwse uithof is
veranderd in een drukbezochte natuurpoort voor
wandelaars, fietsers en ruiters die genieten van de groene
oase tussen Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Op en
rond Giersbergen vinden jong en oud rust, gezondheid en
ontspanning. Natuurfotograaf Ad Hartjes heeft het dagelijks
leven, de zandpaden, de Duinen en het prachtige
coulisselandschap vastgelegd.

De kunstenaar Legs Boelen
(1951) de kleinzoon van Sikkers
kan zich het gerinkel van de
glasplaatjes nog helder
herinneren. Hij stond er als
kleine jongen bij, zich niet
bewust van de waarde van het
erfgoed. Decennia later, bij een
bezoek aan een
ansichtkaartenverzamelaar van
Sikkers-kaarten, drong pas door
wat voor een interessant oeuvre
zijn grootvader had gemaakt.
Zo begon hij een uitgebreid
onderzoek, een verzameling en
uiteindelijk een kunstproject met
als inspiratiebron de verloren
gegane foto’s. In brieven aan
zijn opa deed hij verslag van zijn zoektocht. Een grote serie
tekeningen, schilderijen en foto’s vormen samen met het
“teruggekeerde” werk van Sikkers een boeiende
tentoonstelling over een dialoog in de tijd waarop het
allemaal begon.
Locatie: Voorste Venne Drunen
Organisatie: Het Pieck en Legs Boelen
Van 17 september t/m 17 november

Historisch Heusden in 100 verhalen

Het fullcolour boek Van Uithof naar Natuurpoort van ca.
152 pagina’s verschijnt vrijdag 1 oktober tegen de prijs van
€ 22,00. Bij voorinschrijving tot 21 september is de uitgave
slechts € 19,00. U kunt het bedrag overmaken naar de
rekening NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort
o.v.v. het adres. Belangrijk is dat het adres in Heusden en
Den Bosch vermeld wordt, omdat de boeken thuisbezorgd
worden. Dit betekent dat er dan geen verzendkosten zijn.
Het boek is vanaf 1 oktober op de vaste verkooppunten, in
de webshop en op donderdag/vrijdag in de Maaihoeve op
Giersbergen te verkrijgen.

Wekelijks staat er in Weekblad Heusden van mij een artikel
over een willekeurig heemkundig onderwerp uit één van de
kernen van de gemeente Heusden. Alle artikelen hebben
dezelfde omvang: duizend woorden en drie afbeeldingen.
Momenteel zijn er 68 artikelen geplaatst en zijn de
nummers 69 t/m 100 in concept klaar. Op het einde van
oktober zal een boek verschijnen met deze 100 artikelen.
In het volgende Plekbord zal hierover meer informatie
staan.

Kees van den Oord

Bart Beaard
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De Omgevingsvisie 4

Jaarverslag 2020 samenvatting

Even ter opfrissing, maandelijks wordt in het Plekbord
ruimte gemaakt om de ontwikkelingen rond de
Omgevingswet onder de aandacht te brengen. Heemkunde
gaat immers niet alleen over ons verleden, maar ook over
onze toekomst. Met de Omgevingswet worden heel kort
gezegd, onze ambities als gemeente Heusden in balans
gebracht met de mogelijkheden. Keuzes zijn daarbij
onvermijdelijk.

2020 is door de corona-pandemie een bijzonder jaar
geworden. De geplande activiteiten zijn voor een belangrijk
deel niet doorgegaan door de restricties die door de
overheid zijn opgelegd.
Corona heeft ook zijn invloed gehad op de financiële
paragraaf, de vereniging sluit het boekjaar met een
materieel negatief resultaat.
Tijdens de ALV van 11 februari 2020 zijn Jan van Gils, Bas
Rietdijk en Jean-Pierre Beerens als bestuurslid verkozen.
Het ledenaantal is met terugwerkende kracht aangepast en
de vereniging had op 31 december 2020 totaal 760 leden
waarvan 748 betalend.
Het bestuur is in de 2e helft van 2020 gestart met overleg
met Stichting Honsoirde over het gezamenlijk gebruik van
diverse ruimtes in het Mariënkroon-complex.
De activiteiten die wel doorgang hebben gevonden zijn 17
wandelingen in de zomerperiode, de aanzet voor een voor
publiek toegankelijk digitaal archief, de bouw van een
nieuwe website, een expositie van de Bossche School en
de uitgifte van drietal boeken. Ook is een commissie “75
jaar bestaan HKK in 2022” gestart met de voorbereidingen
van de bijbehorende evenementen.
Als laatste zijn de drie werkgroepen Sterrenkunde,
Educatie en Monumenten actief geweest, de laatste met
het fotograferen en beschrijven van alle objecten (± 500) in
het heemgebied.

Voor het opstellen van een uiteindelijk breed gedragen
omgevingsvisie is het belangrijk om de inwoners bij het
hele proces te betrekken. Zoveel mogelijk inwoners van
alle leeftijden en niet een of twee keer, maar zo vaak
mogelijk. Het projectteam heeft hiervoor een
toekomstkoffer samengesteld, waarmee ze de scholen
bezoeken en ze hebben voor de zomervakantie met de
toekomstcamper alle kernen bezocht.
Hierbij is gelukkig heel veel informatie opgehaald, met de
bedoeling om die allemaal te gaan gebruiken. Die
informatie moet dan natuurlijk wel robuust genoeg zijn of
anders gezegd, die moet wel tegen een stootje kunnen en
niet bij het eerste het beste zuchtje opgeblazen kunnen
worden. Om dit te testen zijn een aantal mensen
uitgenodigd voor een zogenaamde ‘botsproef, deel 1’ op de
volgende drie aandachtsgebieden.
Toekomstbestendige woningen, gezonde en leefbare
toekomst (hieraan heeft ondergetekende deelgenomen)
en toekomst van het buitengebied
De uitkomst van de botsproef deel 1 is om van ieder van
deze onderwerpen aan te geven welke ambities we met
elkaar belangrijk vinden. Je kunt ook zeggen: waarop willen
we straks ons geld zetten?

Heemkundekring presenteert zich op de
open dag van de Stichting
Seniorenschool Heusden

Als er een deel 1 is, dan zal er ook wel een deel 2 komen,
niet? Jawel, op 14 september staat botsproef deel 2
gepland. Wanneer je aan een dergelijk project begint, weet
je al op voorhand, dat niet alle wensen te realiseren zullen
zijn. Niet alle ambities zullen waargemaakt kunnen worden.
Daarover gaat deel 2: welke keuzes moeten, willen en
kunnen we maken om (een deel van) de uitgesproken
ambities te kunnen waarmaken.
Zoals gezegd is er al heel veel input verzameld. De
zomerperiode wordt gebruikt om deze ‘brij’ aan informatie
zodanig te organiseren, dat er in de loop van het proces
doelgericht gebruik van gemaakt kan worden. Staat het
eenmaal netjes op ee rijtje, dan kan de projectgroep alles
nog eens rustig laten inwerken. Misschien zien ze dan
weer meer nuttige inbreng of wordt de samenhang tussen
verschillende meningen en opmerkingen duidelijker.

Nico Dircksens (L) en Adrie Verboord in hun kraampje op het
terrein van de Abdij Mariënkroon.

Op zondag 8 augustus organiseerde de stichting
Seniorenschool Heusden voor de eerste maal een open
dag op het abdijterrein van Mariënkroon. Veel verenigingen
en organisaties uit Heusden presenteerden zich,
waaronder ook onze Heemkundekring Onsenoort. Hoewel
het weer niet altijd meewerkte, het regende regelmatig,
was er toch veel belangstelling en was het gezellig. Het
was ook de eerste keer dat de vorig jaar opgerichte
Stichting Seniorenschool dit festijn organiseerde. Veel
geïnteresseerden en ook veel leden van onze vereniging,
kwamen langs en bezochten onze heemkundekraam. Het
resultaat voor onze vereniging was dat wij 6 boeken
konden verkopen met nog een aantal extra bestellingen en
een nieuw lid konden inschrijven. Volgende editie zullen wij
er zeker weer bij zijn.

In september gaan we verder in op de hiervoor genoemde
ambities om daaraan in oktober de gemaakte keuzes toe te
voegen.
Adrie Verboord

Nieuwe leden
Ook in de zomermaanden hebben we weer nieuwe leden
mogen inschrijven. Van harte welkom bij de heemkundekring aan:
Frans Mommers
Kees van Noort
Emile van Dun

Drunen
Drunen
Vlijmen

Gien van Wijk

4

Herdenking Brabants Gesneuvelden

Expositie Architectuur Bossche School
Op zondagmiddag 12
september is de expositie
weer geopend 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.

In Waalre is het provinciaal gedachtenismonument van de
in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Brabantse
militairen en verzetsstrijders. Op 15 september a.s. zou de
herdenking voor de 77e keer gehouden worden. Omdat het
aantal deelnemers elk jaar erg groot is, zal de herdenking
vanwege de coronacrisis in gewijzigde vorm plaatsvinden.
Door Omroep Brabant wordt de herdenking vanaf 19.00
uur rechtstreeks op de televisie uitgezonden. In het
gedachtenismonument in de Oude Willibroduskerkje
hangen, van de huidige gemeente Heusden, rouwbordjes
met de namen van: Delft van C., Esch van M., Munnik de
M.A., Romeijn H., Gijselhart A.J.M., Wit de M. en Zon van
J.F.H.

In 2012 is er een inventarisatie gemaakt van alle Bossche
Schoolprojecten in de gemeente Heusden, waarna in een
themanummer van Met Gansen Trou alle 27 objecten
beschreven zijn

Van de Projectgroep Monumenten
Monumenten in Heusden
En dan lukt het toch niet
om vanaf de straat die
goede foto te maken.
Dan wordt er uitgekeken
naar de mogelijkheden
om foto’s te maken
vanaf een hoger niveau.
Zelfs vanaf een
hoogwerker of met
behulp van een drone
…. om vanuit een
‘helikopterview’ de
objecten zo volledig
mogelijk te kunnen
vastleggen. En ook
fysiek wordt er wat
gevraagd: Trappen op
…. naar boven tot in de
kap van de molen of in de kerktoren voor een mooie
overzichtsfoto of op de knieën voor de details van een
plaquette en zelfs in de hoogwerker om de toren van de
NH-kerk in Vlijmen te kunnen fotograferen. Nog even…..
dan zijn de resultaten van deze capriolen op de website
beschikbaar. Jean-Pierre Beerens, vanuit het bestuur, en
Ine van Hulsentop, vanuit de werkgroep, zijn druk bezig om
de bijna 500 monumenten van Gemeente Heusden ‘on line’
te krijgen.

Bart Beaard

Dorpswandelingen
Het is nu bijna zeven jaar geleden dat ik samen met Jan
van der Linden het initiatief genomen heb om met
dorpswandelingen te beginnen. Allereerst in Drunen en al
snel erna in Vlijmen. Altijd volop belangstelling. Inmiddels
hebben we in meerdere kernen en buitengebieden van
onze gemeente een wandeling, maar ook daarbuiten in
Nederhemert-Zuid, Engelen en Voorburg-Vught. Onlangs is
door Ad Hartjes en mij ook gestart met een stads- en
wallenwandeling in Heusden-Vesting. Met ons programma
‘Monumenten in Heusden’ hebben wij veel kennis van
monumenten opgedaan en die kennis willen we graag met
andere Heusdenaren delen middels een 2 uur durende en
3,5 km lange wandeling. Om niet op de stoel te gaan zitten
van het Regionaal Bureau voor Toerisme doen we deze
wandeling alleen op zondagochtend en starten we om
10.00 uur op de parkeerplaats aan de Vestingstraat tussen
Heusden en Oudheusden. In 2019 hebben we al een
fotoboekje gemaakt met een stads- en wallenwandeling.
Het boekje is te koop bij de lokale boekwinkels en via de
website.

Nieuwe eigenaren voor Rijksmonumenten
Onlangs hebben we de informatie gekregen dat de
Rijksmonumenten 517307 en 525778 op het adres
Meliestraat 20 in Vlijmen verkocht zijn en dat de nieuwe
eigenaren voornemens zijn er een mooie invulling aan te
geven. Het gaat hierbij om de vroegere bierbrouwerij ‘De
Valk’ en het woonhuis van de familie van Nieuwkuijk. Ook
de ernaast staande vroegere dienstwoning, nr. 20, is
verkocht en wordt verbouwd naar een bewoonbare woning.
Onlangs heeft ook Louis van der Heijden zijn
Rijksmonument 517322 op de hoek van de
Julianastraat/Akkerstraat verkocht. Jammer is dat
inmiddels de Mariakapel en de bronzen postbode al
verwijderd zijn.

Bart Beaard

Bart Beaard, namens Projectgroep Monumenten.
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Nieuwe aanwinst voor het Heemkunde
archief

Handige handjes gezocht

Via een schenking door mevr. Jo Klijn -van Son uit Elshout
is het heemkundearchief in bezit gekomen van het vaandel
met toebehoren van de voormalige zangvereniging U.D.I
wat staat voor Uitspanning Door Inspanning uit Elshout.
Toen de zangvereniging in 1991 werd opgeheven door
gebrek aan nieuwe leden, lag het in de bedoeling dat het
vaandel naar het gemeentehuis van de toenmalige
gemeente Drunen zou gaan en daar een plaatsje zou
krijgen.

Bij het vaandel dat hiernaast staat afgebeeld, hoort ook
een stok met daarbij een bovenstuk van koper dat nogal
wat averij heeft opgelopen. Aan de ring hangen diverse
medailles, die gewonnen zijn door de zangvereniging.
We zoeken nu naar wat handige handjes, die deze mooie
armatuur zouden kunnen opknappen, zodat het weer als
ensemble getoond kan worden met dit bijna honderd jaar
oude vaandel.
Hebt u interesse om dit armatuur op te knappen neem dan
contact op met Gien van Wijk gienvanwijk@ziggo.nl

Grenspaal en Lieve Vrouwepad
In Elshout vordert gestaag de
restauratie en uitbreiding van de
Mariakapel. Wanneer de
vakanties voorbij zijn, zullen de
vakmensen van
Loodgietersbedrijf Walther
Verhoeven uit Nieuwkuijk het
dakwerk afmaken, waarna de
inrichting van de kapel kan
beginnen. De Mariakapel staat al
eeuwenlang op de vroegere en
grillige grens van het graafschap
Holland en Hertogdom Brabant.
In de gemeenten Heusden,
Waalwijk en Loon op Zand zijn
sinds 2015 die grenzen
aangeduid met eikenhouten palen met opschriften. Vanaf
de Mariakapel liep vroeger een pelgrimspad naar de
Grotestraat in Drunen, het zogenaamde Lieve Vrouwepad.
Wij willen graag bij de Mariakapel ook een grenspaal
plaatsen met een richtingbord. Hiervoor is inmiddels
subsidie aangevraagd bij Platform Langstraat.

Doordat in 1997 de gemeente Drunen werd samengevoegd
met de gemeenten Heusden en Vlijmen, ging dit niet door.
Maar mevr. Klijn bewaarde het vaandel al die jaren
zorgvuldig in een grote houten kist. Het vaandel is nu
overgedragen aan onze heemkundekring en zal binnenkort
een mooi plaatsje krijgen in de heemkamer.
Zangvereniging Uitspanning Door Inspanning (U.D.I.) werd
opgericht door Antoni van Venrooij, hij was zeer muzikaal.
De vereniging lag in die tijd thuis bij Café Van Hulten (thans
restaurant “Het Tramstation”) ze zongen kerkelijke en
operette liederen. In de jaren `60 verhuisde men naar café
“In den Gekroonden Hoed” en half jaren 70 verhuisde men
naar café “Het Witte Paard”. Na ruim 70 jaar kwam er in
1991 een einde aan dit befaamde koor, dat in het verleden
vele prijzen en ereplaatsen in de wacht wist te slepen.
Het vaandel is te zien in onze heemkamer op Mariënkroon.

Bijgaande afbeelding is een fotomontage, gemaakt door Paul
Stamps.

Toon Groot en Gien van Wijk
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25 Eeuwen in Vogelvlucht (Abdij Mariënkroon)
Uit Wijk-bij-Duurstede: Ik ben kasteelliefhebber en was van
de week in de buurt van kasteel Onsenoort om foto's te
nemen. Ik kon de woontoren echter niet vinden en heb
inmiddels begrepen dat deze aan de achterkant van de
kloostergebouwen staat

De ruimte in......

USB stick MGT
Uit Almere: Wat leuk! Het huis waar mijn grootmoeder
(Francine van Breugel) geboren is. Francine heb ik niet
gekend maar haar zussen tante Anne en tante Henriette
heb ik goed gekend (betreft Elshout)

Wie, Wat, Waar 1
Impressie van het logistieke complex op het Lipsterrein

Onlangs was er groot nieuws toen Oliver Daemen (18) uit
Oisterwijk de ruimte is ingegaan als jongste ooit. Hoeveel
geld dat zijn vader gekost heeft is niet bekend. Wel bekend
is dat zijn vader Joes Daemen eigenaar is van het bedrijf
Somerset Capital Partners en dat bedrijf heeft in het
afgelopen jaar op het voormalige Lipsterrein in Drunen het
nieuwe logistieke complex gebouwd. Aan wie dit complex
verhuurd gaat worden is nog niet bekend. Het gebouw zelf
is klaar en wordt nu binnen ingericht. Voor Drunenaren is
het wachten op de herplaatsing van het voormalige
bedrijfscarillon van Lips, nu eigendom van Wärtsilä. Het
carillon ligt nu in opslag bij Klokkengieterij Eijsbouts in
Asten en hopelijk kunnen we binnenkort in het Plekbord
iets over de voortgang van de herplaatsing vóór het
kantoorgebouw van het nieuwe complex melden.
Bart Beaard

Reacties op verkopen vanuit onze
webwinkel.
De webwinkel is een wezenlijk onderdeel van onze
dienstverlening. Hierbij een bloemlezing uit reacties van
kopers van onze publicaties.
Vliegtuigcrashes Midden-Brabant 1940-1945
Uit Deventer: Vroeger zijn bij mijn ouderlijk huis 2
Messersnidt bf 109 neergestort, de ene heeft de
schoorsteen van onze boerderij er nog af getikt voor hij
neer stortte. Mijn vader heeft mij dit verteld toen er ooit aan
de weg gegraven werd en er resten naar boven kwamen. Ik
was toen nog pas een jaar of 12.

Hieronder ziet u een foto van kort na de Tweede
Wereldoorlog. Het betreft hier Jantje van Delft (de Snoek).
Hij woonde aan de Snoekenwiel in Elshout aan de Zeedijk.

Pauselijke Zouaven in Heusden
Vanuit Lokeren in België: Ik verzamel alles over Pauselijke
zoeaven en de Nederlandse maakten daar het
leeuwendeel van uit nietwaar, vandaar mijn interesse.

Jantje is aan het Snoeken, maar wat is dat voor een
vaartuig? Is het soms een onderdeel van een V1 of een
tank van een vliegtuig. Het blijft in ieder geval drijven.

Market Garden in de Langstraat
Vanuit Lelystad worden 5 boeken in een keer besteld.
Hartelijk dank voor uw antwoord een exemplaar is voor
mijzelf de andere voor andere liefhebbers.

Legs Boelen kwam met deze vraag, nadat hem bij een
familielid van Jantje de Snoek deze foto onder ogen was
gekomen.
Wie het weet mag reageren naar:

Bevrijding en Wederopbouw van de Oostelijke
Langstraat
Vanuit Elshout: Ons huis staat erin en ook het huis van
mijn overgrootvader.

plekbord@hkkonsenoort.nl
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De Uitdaging

AGENDA
Zondag 5 september
Rondleiding Mariënkroon door Adrie Verboord
Aanvang 14.00 uur

Aanmelden bij bestuur@hkkonsenoort.nl
Zondag 12 september
Expostitie Arcitectuur Bossche School
Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur
Om 15.00 uur is er een powerpoint presentatie
Locatie: Aula Akkerlaan 2 in Drunen

Vanaf 17 september tot 17 november
“Nadruk Verboden”
Expositie van werken van kunstenaar Legs Boelen en zijn
Opa fotograaf Leo Sikkers
Locatie: Voorste Venne Drunen
Organisatie: Het Pieck en Legs Boelen

“De uitdaging”, een fotoserie van een natuurgebied in ons
heemgebied is deze maand gemaakt door Ad Hartjes, onze
huisfotograaf. Hij ging op pad met zijn camera rondom het
Engelermeer waar hij een aantal fraaie plaatjes schoot.

Dinsdag 5 oktober

Ad is voor dag en dauw te vinden in de natuur, zo vroeg
zelfs dat hij de zon ziet opkomen en ons daarvan getuige
laat zijn.

Algemene Jaarvergadering bij café-Restaurant
de Remise, aanvang 19.30 uur

Op ons digitale Plekbord wat u per e-mail thuis gestuurd
krijgt, kunt u de foto’s van Ad bekijken op pagina 9 t/m 18.
Hebt u zich nog niet aangemeld voor het digitale plekbord
dan kan dat natuurlijk altijd nog. Meldt u zich dan aan op
onze website: www.hkkonsenoort.nl

Wie, Wat, Waar 3
Het Vlijmense Bouwbedrijf L.L. Verboord vierde in 1972
haar 40-jarig bestaan. Er is toen een jubileumboekje
uitgegeven waaruit bijgaande foto is overgenomen met het
voltallige personeel. Wie kent de namen? Collectie Joke
Serraris. Info naar:

Wie, Wat, Waar 2

plekbord@hkkonsenoort.nl

Zie bovenstaand foto van een toneelstuk, gespeeld op de
trap van het bordes van het gemeentehuis in Vlijmen op
het einde van de jaren veertig. Wie weet meer over dit
toneelstuk, wanneer, bij welke gelegenheid etc.? Collectie
Nico de Bonth. Info naar:
plekbord@hkkonsenoort.nl.

Inleveren kopij voor het volgende
Plekbord
Vóór 15 september a.s.
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“De Uitdaging Augustus”
Het Engelermeer
Ad Hartjes ©
Ad Hartje werd geboren op 14-11-1952 te Oss. Hij heeft een onbezorgde jeugd
gehad veel lol getrapt.
Opleidingen en loopbaan:
LTS metaal, MTS werktuigbouwkunde, Marine, Zeevaartschool Marine in Amsterdam
afgestudeerd warmtewerktuigen en pompen.
In zijn werkzame leven heeft hij 10 jaar gevaren, in havens gewerkt en was monteur
transport containers,
Later kreeg hij een technische functie bij Waterschap Maas & Diezepolders, fusie 1995
Maaskant, fusie 2004 WS Maaskant en WS De Aa, en ging in 2015 pensioen,
vrijwilliger als fotograaf Villa Pardoes t.b.v. fotoshoots op woensdag bij toerbeurt,
hoffotograaf HKK.
Avondopleiding technisch fotograaf, veel gereisd, heel veel foto`s gemaakt,
OP Facebook en Instagram kunt onder zijn naam ”Ad Hartjes” nog veel meer
natuurfoto’s bekijken.
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