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De zomermaanden waren nat, maar de maand september was weer prima te noemen,
ideaal voor een fikse wandeling of fietstocht, maar wat belangrijker is, we mogen weer wat
meer van Den Haag. Stilletjes aan krijgen we onze vrijheden weer terug. Maar waren we
nu zo beperkt in onze vrijheid? We denken dat het wel meevalt, we hebben nog veel leuke
dingen kunnen doen en soms was het wel eens fijn om van al dat gehaast en de drukte
verlost te zijn.
De heemkundekring gaat ook weer wat meer leven, de jaarvergadering komt eraan, er
wordt weer gewandeld, er staat een lezing op het programma en we blijven boeken
uitgeven. Ook zijn alle kernen van ons heemgebied drukdoende om in het voorjaar van
2022 een prachtige expositie samen te stellen. Dus dat wordt genieten volgend jaar.
Veel leesplezier
De Redactie

Afscheid Anton van der Lee van Heemtuin de Meulenwerf
De vrijwilligers van de heemtuin togen dit jaar naar Nederhemert-Zuid voor hun jaarlijkse
uitje. Na afloop van de informatieve wandeling kwam het moment om afscheid te nemen
van Anton van der Lee als direct betrokkene bij de heemtuin. Geen verrassing natuurlijk,
dat Anton zich lange tijd verbonden heeft gevoeld met dit mooie initiatief in de vesting, er
zit immers ‘heem’ in de naam. De relatie tussen Heemkundekring en Heemtuin is dan ook
simpel te leggen.
Heemtuin de Meulenwerf is de
voortzetting van de voormalige stadstuin.
Toen hiervan feitelijk niet meer over was,
dan een braakliggend stuk land, hebben
vier instellingen, waaronder onze
heemkundekring, de handen
ineengeslagen om op deze mooie locatie
ook weer iets moois te laten verschijnen.
Aanvankelijk hadden de oprichtende
partijen allemaal een bestuurszetel in de
Stichting Heemtuin de Meulenwerf. In
2004 is Anton dan ook als bestuurslid
toegetreden tot de Heemtuin. Die binding
is inmiddels allang losgelaten, waardoor Anton zich van bestuurder tot tuinman heeft
kunnen ontwikkelen. Om van de heemtuin weer een bewerkbaar stuk grond te maken, is
heel wat steenachtig materiaal verzameld. Er zal geen stemming aan vooraf zijn gegaan,
voordat Anton kon beginnen met het rubriceren van al deze archeologische vondsten.
Na 17 actieve jaren bij de heemtuin is dan nu de tijd gekomen om afscheid te nemen. En
ook dat is niet verrassend, want Anton heeft zijn handen nog meer dan vol met activiteiten
voor Heemkundekring Onsenoort, zo aan de vooravond van het 75-jarig bestaan.

Welkom aan onze nieuwe leden

Digitale Plekbord:
www.hkkonsenoort.nl

Ook in dit Plekbord mogen we weer nieuwe leden introduceren.

De uitdaging met foto’s van
Peter de Ruiter van de roeien visvijver en het
afwateringskanaal

Lieke van Veldhoven
Nieuwkuijk
Andzia van Veldhoven
Nieuwkuijk
Nicolien de Bonth – van Bokhoven Waalwijk
Van harte welkom en veel heemplezier.
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Column

“De vesting van René”

Bidprentjes

Expositie in het Gouverneurshuis

Bidprentjes, een oneindige bron
van informatie over personen, die
ons ontvallen zijn. Hoeveel
stamboomonderzoekers zouden
hopeloos zijn vastgelopen, wanneer ze geen bidprentjes
zouden hebben kunnen raadplegen? Een paar maanden
geleden kreeg ik er van mijn tante een hele stapel mee.
Voordat ik deze prentjes door heb gegeven om ze zo
mogelijk toe te voegen aan ons eigen archief, heb ik ze op
een laat uur van de dag een voor een door mijn handen
laten gaan. Deze column is daarvan het gevolg, maar ik
kan je alvast verklappen, dat die een andere richting
uitgaat, dan je nu nog misschien denkt.

In een tijdelijke expositie toont museum Het
Gouverneurshuis in Heusden een dertigtal aquarellen van
het gerestaureerde vestingstadje. Ze zijn gemaakt door
René van Boxtel, de voormalige stadsrestaurator die zich
als geen ander verbonden voelt met Heusden.
Velen kennen zijn werk
dat in de openbare
ruimte zichtbaar is,
zoals de stoeppalen,
gevelstenen en
uithangborden die voor
Heusden zo
kenmerkend zijn. Veel
minder bekend zijn de
aquarellen die hij in de
loop der jaren maakte
van het straatbeeld van
het gerestaureerde
stadje. De vesting van
René van Boxtel is
kleurrijk en ordentelijk –
auto’s en mensen
komen er niet voor –
maar voor iedereen
meteen herkenbaar.

Twee prentjes trokken in samenhang met elkaar mijn
aandacht. Het eerste van Kapelaan Hendriks van de
parochie Vlijmen en de andere van Herman (Manus) van
Kuijk, de evenals kapelaan Hendriks veel te jong overleden
roerganger van volleybalclub Ever Ready in Vlijmen. Ever
Ready, opgericht in 1954 door kapelaan Hendriks. Veel
kan ik me niet meer van hem herinneren, maar hij was als
kapelaan onder meer belast met ‘jeugdzaken’, een taak,
die in de jaren vijftig altijd bij een kapelaan werd
ondergebracht. Behalve Ever Ready voor de jongens heeft
hij ook korfbalclub Never Down opgericht voor de meisjes.
Ever Ready en Never Down, hoezo vinden wij
tegenwoordig, dat onze taal te veel verengelst? Of was
Vlijmen zijn tijd ver vooruit? Trouwens, in Drunen werd ook
een volleybalclub opgericht: Quos Ego. Geen Engels, maar
Latijn, waarmee ook hier de invloed van een kapelaan best
wel eens zichtbaar kan zijn.

De expositie ‘De vesting van René’ kan tot en met 14
november 2021 worden bezichtigd op zaterdagen en
zondagen van 11.00 tot 17.00 uur.

De uitdaging

Hoe dan ook, Vlijmen had een volleybalclub en dat niet
alleen, de nieuwe St. Aloysiusschool uit de jaren 50 kreeg
ook de beschikking over een gymzaal. Die gymzaal werd
het ‘thuis’ van Ever Ready. Heel krap bemeten, nauwelijks
ruimte voor publiek, maar dit thuispubliek kon tekeergaan
in hun aanmoedigingen voor de jongens, niet te geloven.
Die kleine zaal, waar ballen ook gewoon tegen het plafond
konden komen, tezamen met dat publiek, liet Ever Ready
regelmatig boven zichzelf uitstijgen. Dat brengt me bij
Herman van Kuijk, beter bekend als De Manus. We hadden
dus al het voordeel van de kleine zaal, waaraan
tegenstanders niet gewend waren, we hadden het publiek,
dat letterlijk boven op het veld zat, maar bovenal hadden
we De Manus.

Deze maand een serie foto’s in ons digitale Plekbord van
Peter de Ruiter.(pagina 11 t/m 20) Hij bezocht de roei- en
visvijver in Drunen en het nabijgelegen
Afwateringskanaal. We zien dat het najaar langzaam op
gang komt. In de ochtend de dauw boven het water, de
eerste paddenstoelen en een lichte verkleuring van het
blad.
Peter is nog actief gecertificeerd internationaal
onderzoekjournalist en persfotograaf, maar met het
maken van persfoto's komt hij erachter dat het maken van
natuurfoto's totaal anders is. Een persfoto maak je vaak in
onmogelijke situaties, het moet snel gebeuren.
Het is daarom voor Peter een hele uitdaging geweest om
de roei- en visvijver en daarnaast het afwateringskanaal
tussen de Duinweg en de Halvezolenbrug vast te leggen.
Peter de Ruiter is hier zeker in geslaagd

Ik zie hem nog zo voor me in dat korte groene broekje met
witte bies. Sportbroekjes waren in die tijd trouwens
allemaal minstens 20 cm korter dan tegenwoordig. Manus
ging voorop in de strijd, smashend al wat hij kon in de
aanval, blokkerend in de verdediging en alles met zoveel
enthousiasme, zowel zichzelf als zijn teammaten
voortdurend opzwepend. Natuurlijk ging er wel eens wat
fout, maar so what, het volgende punt is weer voor ons,
mannen!
En dan hoor je, dat Herman van Kuijk is overleden. Hè, de
Manus, overleden? De ziel uit Ever Ready gerukt tijdens de
voorbereiding op zijn volgende seizoen met zijn cluppie?
Kapelaan Hendriks, de oprichter en Manus van Kuijk, de
gedrevene. Voor mij horen zulke iconen bij onze
heemkunde. Iedere vereniging wens ik zulke
‘vaandeldragers’ toe.
Adrie

De roei- en visvijver in Drunen foto: Peter de Ruiter
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STERRENKUNDE, dat is MAGIE en
WETENSCHAP

STERREN- QUIZ
De winnaar van de afgelopen STERREN-QUIZ van de
werkgroep sterrenkunde Heusden (WSH) is bekend en
mag met familieleden, buren, collega’s of vrienden gaan
genieten van een STERREN-bijeenkomst. Ook ú kunt als
heemkunde lid meedoen aan de quiz. Stuur uw
antwoorden dan voor 10 oktober 2021 met uw naam en
telefoonnummer naar: info@wsh-heusden.nl o.v.v.
STERREN-QUIZ. Geef door op de volgende wijze: 1 a (b,
c, of d) en zo verder.

De hemelkoepel en de magie en wetenschap van
Sterrenkunde spreekt mensen enorm aan. De hemel
boven ons spreekt tot de verbeelding. Het is ook zo
ongrijpbaar, zo onmeetbaar en ook zo romantisch.
Maar is dat wel zo? Het bestuur en de leden van de
Werkgroep Sterrenkunde Heusden (WSH) verzorgen
regelmatig lezingen en waarnemingsavonden. En elke
tweede maandag van de maand zijn er de
ledenbijeenkomsten in de unit van Heemkundekring
Onsenoort op Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuijk.

Spelregels:
- het tijdstip voor de STERREN-bijeenkomst wordt in
gezamenlijk overleg met de WSH bepaald. Net als de
locatie. Dit kan bijvoorbeeld een open plek in het bos zijn of
aan het water of zelfs bij u thuis. Indien in de avond wel
ergens zonder ‘lichtvervuiling’;
- u mag maximaal 15 personen uitnodigen;
- de uitslag en gemaakte foto’s mag de WSH voor hun
publiciteit gebruiken;
- over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Mensen hebben zich van oudsher al beziggehouden met
sterrenkunde oftewel astronomie; het is een van de oudste
wetenschappen. In 1610 bijvoorbeeld ontdekte Galileo
Galilei met de pas uitgevonden kijker (de telescoop) al de
vier grote manen van de planeet Jupiter. Sterrenkundigen
houden zich bezig met het herkennen, het observeren en
het ook proberen te begrijpen van alle fenomenen buiten
de atmosfeer van de aarde. Voor hen betekent het weinig
romantiek maar keiharde natuur- en wiskunde,
programmeren en heel veel publicaties lezen. Maar
natuurlijk hebben sterrenkundigen ook de verwondering
over het heelal. Het gevoel dat
je waar ook ter wereld iets
nieuws in al haar glorie ver
boven je hoofd ziet is met geen
pen te beschrijven. Voor de
leden van de WSH is het
mooiste niet zozeer het
oplossen van vragen, maar juist
het telkens nieuwe vragen
stellen en bedenken hoe je
daar het antwoord op zou
kunnen vinden. En hierbij
helpen de leden elkaar want het zijn slechts amateurs
(waarvan sommigen wel met levenslange wereldwijde en
professionele ervaring). Niet alle leden zijn natuur- of
wiskundig aangelegd of kunnen programmeren maar ze
leren van elkaar en vooral genieten ze samen van
sterrenkunde in al zijn betoverende facetten. En ze delen
hun kennis ook graag met iedereen die belangstelling heeft
in het bijzondere van het heelal.

1. Hoeveel planeten zijn er in het zonnestelsel?
(inclusief de aarde dus)
A: 10
B: 6
C: 8
D: 11
2. Hoe warm is het oppervlak van de zon?
A: 6.000 graden Celsius B: 75.000 graden Celsius
C: 1.500 graden Celsius D: 3.500 graden Celsius
3. Wat is de afstand tussen de aarde en de maan?
A: 750.500 km B: 2.000.000 km C: 400.000
km
D: 888.000 km
4. Wat is de afstand tussen de zon en de aarde?
A: 500.000 km B: 150.000.000 km C: 900.250 km
D: 1.000.000 km
5. Kan een ruimtereiziger op de planeet Jupiter
staan?
A: Ja, want Jupiter heeft ook een vaste structuur
B: Nee, want Jupiter heeft alleen bergen
C: Nee, want Jupiter bestaat vooral uit water
D: Nee, want Jupiter is een gasplaneet

Lezingen eindigen overdag vaak met het bekijken van de
zon en in de avond met het waarnemen van de andere
sterren aan het firmament. Dit gebeurt met het blote oog
maar ook met behulp van de speciale telescopen.
Deelnemers zijn daarna ook altijd erg onder de indruk. Het
zo duidelijk zien van de hemellichamen terwijl je ook nog
verrijkt bent met de kennis erover maakt regelmatig
emoties los. De hemel boven ons is dan ook van zo’n
grootsheid. De avonden eindigen door het enthousiasme
van de deelnemers vaak ruim na middernacht. En met de
nieuw opgedane kennis zie je daarna voor altijd meer en
andere dingen in die lucht boven je dan je ooit daarvoor
zag.

Veel succes!

Op maandag 11 oktober start de eerste ledenbijeenkomst
na anderhalf jaar weer. U bent altijd welkom om te komen
luisteren en kijken. Meldt u vooraf wel aan via info@wshheusden.nl want VOL is helaas VOL. Wilt u de digitale
WSH-nieuwsbrief ontvangen? Vermeld dit dan ook in uw
mail. Meer informatie: www.wsh-heusden.nl .
mevrouw Tonny van de Wiel,
Adviseur Bewustwording & Educatie
en bestuurslid PR

De linker foto is een Halo rondom de zon, de foto boven toont
een Halo rondom de maan. De foto’s zijn gemaakt door
Jurrien Peterse
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Eerst op het dak en zeker niet de blik meteen richten op
het buitengebied.
Een hele lijst, die voor dit artikel ook nog is samengevat.
De conclusie is dan ook terecht, dat er aan ambitie geen
gebrek is.

Omgevingsvisie 5
De Omgevingsvisie, die nu ontwikkeld wordt moet leiden
tot de Omgevingswet, die bij invoering tientallen huidige
wetten en regelingen gaat vervangen. De bedoeling is dus,
dat het allemaal een stuk overzichtelijker wordt, zeker voor
inwoners, die iets willen realiseren.

Adrie Verboord

De Omgevingsvisie ontwikkelt zich rond drie hoofdthema’s:

Boekpresentatie “Van Dag tot Dag”
bij Streekarchief

Toekomstbestendige woningen
Gezonde en leefbare toekomst
Toekomst van het buitengebied.

Eindelijk kon Heemkundekring Onsenoort op 26 augustus
weer eens een nieuw boek aan publiek presenteren.
Publiek, klein in getal, maar toch gaf het een goed gevoel.
Deze presentatie van het boek ‘Van dag tot dag, Vlijmen,
september 1944 – mei 1945’ is een mooie samenwerking
geworden tussen het Streekarchief in Heusden en de
heemkundekring. Immers, het boek was in feite al lang
geleden geschreven, het manuscript ligt al jaren
opgeslagen bij SALHA.

Op deze drie thema’s zijn allerlei meningen ingebracht door
veel betrokkenen, zeker ook door leden van onze
vereniging. Al die meningen zijn verwerkt en daaruit zijn
per thema een aantal ambities gedefinieerd. Later zullen
we zien, welk prijskaartje bij iedere ambitie hoort of welke
andere dilemma’s daarbij om de hoek komen kijken. Dan
komt vanzelf de vraag of een ambitie ons dat geld waard is.
Maar in ieder geval is het de goede volgorde om eerst de
ambities vrij baan te geven. Overigens, hou in gedachten,
dat we hier een vooruitblik proberen te geven over hoe we
in 2040 met elkaar in Heusden willen wonen, werken en
recreëren.

Zoals de titel wellicht al doet vermoeden is het boek
gebaseerd op een aantal dagboeken, die bijgehouden zijn
in de in de titel genoemde periode. Opgetekend door Henry
Mommersteeg, Hedy Mommersteeg – Schöller, Cor van
den Dungen en de moeder-overste van het nonnenklooster
in Vlijmen.

Welke ambities zijn opgetekend?

Toekomstbestendige woningen

Allemaal leggen zij hun eigen accenten, schrijven ze over
de dagelijkse ervaringen vanuit hun eigen gevoel en
kennis, hoopvol de ene dag, diep teleurgesteld een
volgende. De een, die door te luisteren naar een
clandestiene radio, ook gebeurtenissen buiten Vlijmen kan
plaatsen, de ander, die heel dicht bij zichzelf blijft als
moeder dan wel moeder-overste. Een plaatselijke bakker
ook, die met zijn dagboek aangeeft, dat hij heemkunde al
ontdekt had, voordat de heemkundekring in 1947 werd
opgericht.

De klassieke gezinswoning aanvullen met een variëteit aan
woonvormen, die past bij de nieuwe manieren van
(samen)wonen
Deze woonvormen zijn levensloopbestendig (je moet er
dus gedurende de loop van je leven kunnen wonen) en
mogen ook gerust kleiner zijn
Bouw in alle kernen, zowel de grote(re) als de kleine(re),
maar bouw geen grote nieuwe wijken. Dit alles om de
leefbaarheid van de kernen te ondersteunen.
Woningontwikkeling moet samengaan met
duurzaamheidsidealen, natuurontwikkeling, zorg en
gemeenschapszin

Het boek kost €19,00 en is te verkrijgen bij Sikkers in
Drunen, het Ijs- en Taartmoment in Vlijmen of via de
webwinkel bij www.hkkonsenoort.nl.

Gezonde en leefbare toekomst
Voorkom last van ‘moderne ongemakken’ zoals hittestress
Verstevig sociale contacten en ga daarmee ook
eenzaamheid tegen; hier is en blijft een rol van betekenis
voor een diversiteit aan verenigingen
Stop het verlies van voorzieningen in kernen en hou deze
vervolgens ook bereikbaar
Stimuleer het sporten en dagelijks bewegen
Investeer in kwalitatief hoogwaardige wandel- en
fiietspaden tussen de kernen
‘Samen’ en ‘met elkaar’ zijn ook in de toekomst nog
sleutelbegrippen. Het vroegere begrip ‘coöperatie’ zou ook
in de toekomst best wel eens van grote waarde kunnen
zijn.

Hans Mommersteeg en Bert Meijs overhandigen het resultaat
aan Mariska Heijmans foto: Ad Hartjes

Toekomst van het buitengebied
Creëer (blijvend) perspectief voor de agrarische
ondernemers
Bevorder de constructieve samenwerking tussen agrarisch
ondernemer, natuurbeheerders en andere partijen. Er zit
nu veel ruis op die lijn.
Aandacht voor het erfgoed van de boer, die wil stoppen.
Toekomstbestendig gebruik van zijn gronden en opstallen,
waarvan boer en boerin het gevoel hebben, dat zij iets
goeds overdragen, bevordert deze transitie.
Zonneparken en windmolens?

Redeloos, radeloos, reddeloos…
In het Rampjaar 1672 wordt ons land overvallen door de
Franse Zonnekoning Lodewijk XIV, de Engelse vloot en
twee Duitse vorsten. Op zee en op het land verliest
Nederland steeds meer terrein. De bevolking raakt in
paniek, er ontstaat een vluchtelingenstroom en de
gebroeders Cornelis en Johan de Witt worden
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vermoord. Het volk was
redeloos, de regering
radeloos en het land leek
reddeloos. Franse
troepen veroveren o.a.
fort Crèvecoeur bij ’sHertogenbosch. In en
rondom Vlijmen
bivakkeert een groot
Frans leger, de bevolking
van de Langstraat moet
grote offers brengen en rondom Heusden wordt het land
onder water gezet. Bij hun terugtocht in 1673 steken de
Fransen Fort Crèvecoeur in brand.
Voor een verhaal over dit onderwerp ben ik op zoek naar
informatie over hetgeen in dat Rampjaar in de Oostelijke
Langstraat en in Heusden gebeurd is. Info naar:
bartbeaard1@gmail.com

Van de Projectgroep Monumenten
Heusden
Een wandeling door de Vesting biedt altijd weer
verrassingen ….
Voor de bewoners, bezoekers en ook voor de leden van de
werkgroep Monumenten.
Als je op stap bent voor de Heemkundekring om van de
bijzondere gevels met vaak verrassende details
de goede foto’s te maken, valt het niet altijd mee….
In de zomermaanden is er al snel teveel blad aan de
bomen om een monument volledig te kunnen weergeven.
Een felle zon geeft meestal donkere schaduwen, waardoor
de bijzondere details van een gevel op een foto
niet tot hun recht komen….
Ook dan wordt besloten later nog eens terug te gaan.
Onvermoeibaar ….

Project ‘Monumenten Heusden’
Door Jean-Pierre Beerens wordt momenteel hard gewerkt
om het bestand, dat door de werkgroep gemaakt is, op de
website van onze vereniging te plaatsen. Wanneer dit
werkt kan vanuit de website informatie over Monumenten
Heusden worden opgevraagd. De informatie kan gaan
over: plaats of kern, straat, type monument, soort
monument. Als voorbeeld voor soort monument: woonhuis,
boerderij, kerk, kapel, begraafplaats, molen etc.

‘t Lokaal heemkamertje

Straatnamen in Heusden
In 1999 heeft Heusdenaar Will Dijkstra in een 10-tal
artikelen voor de Heusdense Courant alle straatnamen van
de Vesting uitgebreid beschreven. Met zijn toestemming
zullen we deze informatie verwerken in ons programma
‘Monumenten in Heusden’.

Volgend jaar is een jubileumjaar voor de heemkundekring.
Want HKK Onsenoort is in 1947 opgericht en bestaat
volgend jaar dus 75 jaar. En dat gaan we vieren. In elk
kwartaal zal er iets feestelijks te beleven zijn en dat begint
in maart, wanneer er in elke kern van de gemeente
Heusden en in Bokhoven een lokaal heemkamertje wordt
ingericht. Dat gebeurt door een plaatselijke werkgroep. Een
lokaal heemkamertje is maar gedurende één weekeinde op
zaterdag en zondag te bezoeken dus het is verstandig om
alvast data te reserveren:

Kasteel Heusden
Door de verbouwing van de R.K. St. Catharinakerk naar
het appartementengebouw De Hertogin wordt rondom de
kerk gegraven. Aan de achterzijde van de kerk is een
zware muur gevonden, in rood aangegeven op bijgaande
plattegrond van het kasteel. In 1948 en 1949 is onder
leiding van kastelenarcheoloog J. Renaud archeologisch
onderzoek gedaan naar de fundamenten van het kasteel
en toen is deze plattegrond gemaakt. Het rechter gedeelte
is de voorburcht waarop in 1950 de kerk geplaatst is, het
linker gedeelte is de hoofdburcht, waarvan de fundamenten
nu nog zichtbaar zijn met opgemetselde muren. Onder de
hoofdburcht is het fundament van de kasteeltoren
getekend, maar daarvan is niets meer zichtbaar.

19 + 20 maart: Drunen, Heusden, Doeveren, Heesbeen,
Herpt, Haarsteeg, Nieuwkuijk
26 + 27 maart: Vlijmen, Hedikhuizen, Bokhoven,
Oudheusden, Elshout, Giersbergen.
Natuurlijk is het interessant om het heemkamertje in je
eigen dorp te bezoeken, maar ook de heemkamertjes in de
andere dorpen zijn een bezoek waard.
De dertien werkgroepen zijn druk bezig en nu al is
zichtbaar dat er interessante en heel verschillende
heemkamertjes zullen worden ingericht. Op 20 september
waren afgevaardigden van de werkgroepen voor de tweede
keer bij elkaar in het gastvrije d’Oultremontcollege in
Drunen om de voortgang te bespreken en om elkaar te
inspireren. Verder werd er instructie gegeven over het
samenstellen van fotopanelen. Want al zullen de
heemkamertjes onderling heel verschillend zijn, ze hebben
gemeenschappelijk dat panelen met historisch
beeldmateriaal onderdeel van de presentatie zullen zijn.
Die panelen zullen ook wanneer de heemkamertjes weer
gesloten zijn permanent beschikbaar blijven voor het
betreffende dorp.
Heb jij historische voorwerpen die mogelijk interessant
zouden kunnen zijn voor het heemkamertje in jouw dorp,
laat het even weten op
jubileumcommissie@hkkonsenoort.nl . Dan informeren
wij de werkgroep in jouw dorp.

Nieuwe eigenaren voor Rijksmonumenten
Sinds enige tijd staat het Rijksmonument Fort Hedikhuizen
te koop via de bouwkunstmakelaar Redress. Interesse?
Kijk op www.redres.nl

Bas Rietdijk

Bart Beaard, namens Projectgroep Monumenten.
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RABO ClubSupport weer van start

Onze boekverkoop relaties

Ook dit jaar is onze vereniging weer
uitgenodigd om mee te doen aan RABO
ClubSupport. In 2020 hebben de op HKK
Onsenoort uitgebrachte stemmen het
prachtige bedrag van €1.350 opgeleverd.
Ons project was toen de aanschaf van
nieuw expositiemateriaal. Mede door de inspanningen van
de commissie 75-jaar HKK Onsenoort, hebben we dit doel
zo goed als kunnen realiseren.

De doelstelling van de heemkundekring is om de kennis
van het heemgebied uit te dragen. Aan die opdracht
voldoen we, daarover kan geen twijfel bestaan. We fietsen,
wandelen, exposeren, geven MGT en Plekbord uit en we
publiceren. Ook dit jaar zijn al een aantal mooie titels
verschenen en zoals je in dit Plekbord kunt lezen, volgen er
nog meer.
Om die boeken te kunnen verkopen, kunnen we een
beroep doen op een aantal vaste verkooppunten in de
gemeente Heusden en soms ook daarbuiten.
Verkooppunten, die bereid zijn om voor de boeken van de
heemkundekring ruimte vrij te maken. Met de komende
cadeaumaanden weer in het verschiet willen we deze
relaties in de komende maanden eens aan onze lezers
voorstellen.

Voor de komende campagne is onze inzet gericht op de
aanschaf van apparatuur, waarmee we de digitalisering
van alles, dat nu nog alleen op papier beschikbaar is, op
een kwalitatief goed niveau kunnen uitvoeren. We hebben
het dan over foto’s, documenten, aktes, krantenknipsels,
maar ook over dia’s en films.
Wanneer je de medewerking van iemand wilt verkrijgen,
dan is het nog altijd de beste manier om dat persoonlijk te
vragen. We zullen onze leden, die stemrecht hebben bij de
Rabobank ’s Hertogenbosch en Omstreken, dan ook per
brief benaderen om van de beschikbare vijf stemmen er
ook (weer) twee aan onze vereniging te schenken.
Frank Velthuizen, penningmeester

Historische Wandeling Giersbergen
De historie van Giersbergen is een onbekend verhaal. De
middeleeuwse Brusselse abdijuithof Ter Kameren uit 1244
is veranderd in een drukbezochte Brabantse Natuurpoort.
Arie van Veluw, bewoner van de oude boerderij De
Maaihoeve, stelde vragen over het ontstaan van
Giersbergen en omgeving. Historicus Kees van den Oord
zocht in het jaar van het Brabants Kloosterleven
antwoorden en neemt u mee op pad voor een excursie van
1,5 uur met na afloop koffie/thee met eigen gemaakte
appeltaart in de zestiende-eeuwse Maaihoeve.
De wandeldata zijn: 7 en 8 oktober, 14 en 15 oktober en 21
en 22 oktober. Op afspraak en tegen een vergoeding van
€10,- p.p.. ’s Morgens van 10 tot 12 uur en ’s middags van
14 tot 16 uur.
Henk-Jan Sikkers in de Heemkundehoek
in zijn winkel in Drunen

Afspraak op de Parkeerplaats bij de Natuurpoort. Historisch
geografische excursie met aandacht voor de voormalige
abdij-uithof Ter Kameren. Vooraf melden
bij oordhist@gmail.com

We beginnen dan ‘natuurlijk’ met Sikkers in Drunen, waar
Henk-Jan Sikkers zo mogelijk nog enthousiaster is dan
wijzelf. Voor hem is het volkomen vanzelfsprekend, dat de
lokale geschiedenis volop aandacht krijgt in zijn winkel.
Nou kunnen we natuurlijk denken, ‘ja, hoe kan het ook
anders als je een Sikkers bent’? In de Voorste Venne is de
expositie te zien van Legs Boelen over zijn opa Leo
Sikkers. Wie heeft nooit een boekje in handen gehad van
de andere Leo Sikkers, vol met lokale
wetenswaardigheden? Een heel vertrouwde naam dus voor
onze heemkundekring waarmee de relatie al tientallen
jaren teruggaat. Maar iedere ondernemer moet toch zijn
eigen afwegingen maken, zo ook Henk-Jan. We
vertrouwen er wederzijds op, dat onze relatie nog lang zal
blijven bestaan.

Inleveren kopij voor het volgende Plekbord
Vóór 15 oktober a.s.
Een fraaie illustratie van Giersbergen uit het boek “Van Uithof
naar Natuurpoort” van Kees van den Oord
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Rioleringswerkzaamheden in Heusden.

Expositie melkfabrieken in ons
heemgebied

Zoals veel lezers van het Plekbord wel weten worden er
momenteel rioolwerkzaamheden uitgevoerd in Heusden.
Deels gaat het om de aanleg van een nieuw riool en deels
om vervanging van bestaand riool. De werkzaamheden
begonnen ter hoogte van de Wijkse Poort, gaan over het
Burchtplein, voor de Sint Catharinakerk langs door de
Hertogin Johanna van Brabantstraat richting de Demer. Dat
is dus ook dicht bij het voormalig kasteel. Omdat er
gegraven wordt in een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde is er archeologische
begeleiding van bureau BAAC uit Den Bosch en is ook de
heemkundekring geïnformeerd. Omdat er tot ongeveer 4
meter diep wordt gegraven zijn interessante vondsten
mogelijk.

Vanaf 1 september j.l. is de heemkamer in de kasteeltoren
uitgebreid met een expositie over de melk- en
boterfabrieken die in ons heemgebied actief zijn geweest.
Zie de bijgaande foto. De planning was om, afhankelijk van
de coronamaatregelen, de heemkamer per 1 oktober a.s.
weer open te stellen voor het publiek.

Op 16 september
stuitte men bij het
graven op het restant
van een muur die
deel uit blijkt te
maken van een
grotere constructie.
De graafactiviteiten
zijn tijdelijk elders
voortgezet om
gelegenheid te geven
voor verder
onderzoek. Behalve
de genoemde muur is
ook een deel van een
plateau blootgelegd
ongeveer een halve
meter onder
straatniveau en is het einde van een gewelf zichtbaar
geworden. Aanvankelijk was er veel onduidelijkheid over
dat gewelf. Er werd gedacht aan een watergang en er werd
zelfs gesproken over een vluchtroute.

De boterfabriek St. Isidorus in Herpt
Nu de nieuwe coronamaatregelen bekend zijn, zien wij als
bestuur geen mogelijkheden de heemkamer op korte
termijn vrij te geven voor bezoekers. Met de bibliotheken in
ons heemgebied is nu afgesproken de expositie daarheen
te verplaatsen. Te beginnen vanaf half oktober in de
bibliotheek van Vlijmen. Daarna volgt eind november de
bibliotheek in Drunen. Nadere informatie volgt hierover in
de media.
Gien van Wijk

Inmiddels zijn de gevonden restanten door bureau BAAC
onderzocht en in kaart gebracht. Het gewelf is een eindje
uitgegraven en daardoor is duidelijk geworden dat het
waarschijnlijk om een keldergewelf gaat.

Historisch Heusden in 100 verhalen
Enige jaren geleden heeft historicus Jan van Oudheusden
(zie foto) voor onze vereniging twee keer de cursus
verzorgd De geschiedenis van Brabant. Toen hebben we al
de afspraak gemaakt met Jan om ook nog eens een lezing
voor onze vereniging te presenteren. We gaan deze lezing
nu combineren met de presentatie van het boek Historisch
Heusden in 100 verhalen, een bundeling van de wekelijkse
bijdrage van Bart Beaard in Weekblad Heusden. Zie voor
uitvoerige informatie over dit boek de bijgevoegde flyer.
Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd om
hiervoor op dinsdag 26 oktober naar de Remise in Drunen
te komen. De aanvang is 19.30u, de entree bedraagt
€5,00.

Citaat uit een bericht van de gemeente:
Op dit moment worden de muren door archeologen van
bureau BAAC onderzocht. Omdat er maar een klein stukje
bloot ligt is van niet alle muren duidelijk waarvoor ze
gediend hebben. De oudste muren dateren uit de 14 de
eeuw en horen bij de brug naar het kasteel. Later is hier
een gebouw tegenaan gezet waarvan de zijmuur aan de
gracht stond. Deze zijmuur had flink te lijden van het water
dat erlangs stroomde en is regelmatig gerepareerd. Onder
het gebouwtje bevond zich mogelijk een kelder met een
gewelf en een bakstenen vloer. Van de naastgelegen
ruimte is een vloer bewaard gebleven die bestond uit rode
plavuizen en gele ijsselsteentjes.
Nu we ook delen gaan afbreken om het riool te kunnen
leggen komen er weer belangrijke onderdelen boven en
krijgen we meer duidelijkheid over de vondst. De toog blijkt
een kelder te zijn die aan de twee gebouwen vast zit. Deze
zijn in de 17e eeuw gebouwd tegen de vermoedelijke
stadsmuur. De kelder heeft een vloer en een toegang naar
de buitenkant van de stadsmuur. Later wordt nog
onderzocht hoe de muur en de gebouwen gefundeerd zijn.
Dit komt waarschijnlijk weer boven als er weer een deel
wordt afgebroken voor het nieuwe riool.

Historicus Jan van Oudheusden
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mensen, dan zal van een vredelievende samenleving nog
lang geen sprake zijn. Mars stuurt zijn trouwe vazallen, de
ondeugden, gretig op het nog maar zo kort bevrijde
Nederlandse volk af. Deze ondeugden zijn: Laster - Leugen
- Jalousie - Afgunst - Hoogmoed - Corruptie - Haat Bloeddorst en Dwingelandij.

Agenda
Dinsdag 5 oktober
Algemene jaarvergadering bij De Remise, aanvang 19.30u
Vanaf maandag 18 oktober:
Expositie Melkfabrieken in ons heemgebied in de
bibliotheek van Vlijmen

Dan verschijnt de Vredesengel ten tonele, omgeven door
de Deugden. Steeds stelt een groep kinderen een vraag
aan de Vredesengel, want ze snappen niet, dat er nog
zoveel ondeugden zijn. We zijn toch al twee jaren bevrijd
van de Duitse bezetter? Het antwoord op deze vragen is
steeds, dat een ondeugd, die nog wel tegenstribbelt, plaats
maakt voor een deugd. Deze deugden zijn: Vertrouwen Waarheid - Tevredenheid - Blijmoedigheid - Nederigheid Correctheid - Naastenliefde - Vaderlandsliefde en Goede
Wil. Zodra deze deugden in het volk van Nederland de
overhand hebben, dan zal pas echt sprake kunnen zijn van
Vrede.

Wandelen op Giersbergen
Onder leiding van Kees van den Oord. De wandeldata zijn:
7 en 8 oktober, 14 en 15 oktober en 21 en 22 oktober. Op
afspraak en tegen een vergoeding van €10,- p.p.. ’s
Morgens van 10 tot 12 uur en ’s middags van 14 tot 16 uur.
Zie elders in dit Plekbord
Dinsdag 26 oktober
Lezing door historicus Jan van Oudheusden met daarin
opgenomen presentatie van het boek Historisch Heusden.
locatie: de Remise Drunen, aanvang 19.30u, entree €5,00.

Wie de spelers destijds geweest zijn, weet ik niet. Wel weet
ik zeker, dat Bertus van Helvoort, zwager van Jan
Verboord, een rol in dit stuk heeft gespeeld.

t/m woensdag 17 november
Expositie Nadruk Verboden door Legs Boelen over zijn opa
Leo Sikkers, dagelijks in de Voorste Vennen, zeker de
moeite waard om te bezoeken.

Adrie Verboord

t/m 14 zondag november
expositie De Vesting van René in het Gouverneurshuis in
Heusden op zaterdag en zondag van 11.00u tot 17.00u.

Wie, wat, waar? Reactie foto vaartuig
Wie, wat, waar? Reactie foto Verboord

Op de foto van de visser in het merkwaardige vaartuig
kwamen ook wat reacties, het zou inderdaad om een
brandstoftank gaan die vliegtuigen lieten vallen in de
Tweede Wereldoorlog. Het was niet Jantje van Delft maar
Tinus van Delft die nog enkele jaren zo rondgedobberd
heeft op de Snoekenwiel aan de Zeedijk in Elshout.
De reacties kwamen van Hans Mommersteeg, Ad van
Liempt en Elly Kivits – van Delft en Henk Verhoeven.

Als snel kwamen de namen binnen van de Personeelsfoto
uit het boekje dat in 1972 is uitgegeven t.g.v. het 40-jarig
bestaan van Bouwbedrijf L.L. Verboord te Vlijmen.
Dankzij P. Verhoeven en H. de Water is de lijst compleet.
1. Frie Kivits / 2. Henk van Heijst
3. Jan Verhoeven / 4. Jan Oosterveen
5. Teun van Veldhoven / 6. Frans Broeren
7. Leo van Dommelen / 8. Henk van de Water
9. Anton Goesten / 10. Henk van Bokhoven
11. Tini van Gestel / 12. Mari Kuijpers
13. Dick van Helvoort / 14. Jo Henskens
15. Theo van Vugt / 16. Wim Musch
17. Harry van de Leest / 18. André Berkelmans
19. Jos Klaassen / 20. Mari van Asseldonk
21. Adrie Kuijs / 22. Frie Jehoel
23. Ger van Gestel / 24. Antoon Willems

Zeker de moeite waard
De Expositie
“Nadruk verboden”
van de
Nieuwkuijkse
kunstenaar en lid
van onze
Heemkundekring
Legs Boelen is
zeker een
bezoekje waard.
Legs liet zich
inspireren door het
werk van zijn opa Leo Sikkers die als fotograaf in het begin
van de 20e eeuw (1900-1940) talloze opnames heeft
gemaakt van dorpen en personen in de Langstraat. Van
deze foto’s waar er ook nog vele van te zien zijn op de
tentoonstelling maakte Legs tekeningen en schilderijtjes.
Op de foto, gemaakt door Ad Hartjes, een van de vele
tekeningen uit zijn werk.

Wie, wat, waar? Reactie toneelspel
Op 5 mei 1947, dus precies twee jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog voor Nederland, is een toneelstuk
opgevoerd op de trappen van het toenmalige
gemeentehuis in Vlijmen. Het was de tijd van
wederopbouw, zeker, maar ook de tijd, waarin men nog
volop bezig was om de mensen te berechten, die tijdens de
oorlog duidelijk de verkeerde kant hadden gekozen. Die
ondeugd boven deugd hebben laten gaan.
Het stuk is geschreven door Jan Verboord, mijn vader.
Schrijven was zijn grote passie en in dit geval kan ik wel
zeggen, dat ik getroffen ben door het feit, dat iemand deze
teksten als 26-jarige jongeman al heeft kunnen schrijven.
Het origineel heb ik in mijn bezit.
In het stuk komt de oorlogsgod Mars volop aan het woord.
We denken wel, dat de oorlog al twee jaar is afgelopen,
maar zolang Mars erin slaagt, om zijn ondeugden te blijven
planten in de harten en hoofden van, vooral jonge,

De tentoonstelling die geopend werd op 16 september j.l. is
nog te zien tot 17 november a.s. tijdens de openingstijden
van de Voorste Venne in Drunen. De toegang is gratis.
Op YouTube staat ook een mooie introductie van deze
expositie, ga naar de link hieronder, duur: 2 minuten
Nadruk verboden Legs boelen
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De Uitdaging September”
De roei- en visvijver en het afwateringskanaal

Peter de Ruiter ©
Peter de Ruiter (69) is nog actief gecertificeerd internationaal onderzoekjournalist
en persfotograaf, maar inmiddels gepensioneerd en geniet van zijn vrije tijd en de
mogelijkheden die deze prachtige omgeving bied. Hij gaat zich steeds meer
bezighouden met het maken van natuurfoto’s.
Het maken van foto’s van de roeivijver en afwateringkanaal hebben er voor gezorgd
dat hij beiden totaal anders is gaan zien. Hij ziet er de bezoekers genieten en ziet
hoe de natuur zich van zijn mooie kant laat zien. Tevens vindt Peter dat we zuinig
moeten zijn op deze bijzondere plaatsen, die een aanwinst zijn voor het woongenot
van heel de gemeenschap.
Peter heeft redelijke ervaring met het maken van persfoto’s, maar komt er achter
dat het maken van natuurfoto’s totaal anders is. Het is daarom voor Peter een hele
uitdaging geweest om de roei- en visvijver en daarnaast het afwateringskanaal
tussen de Duinweg en de Halvezolenbrug vast te leggen.
Peter de Ruiter is hier zeker in geslaagd
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