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De mooie nazomer nadert zijn einde. We gaan langzaam weer een koude periode
tegemoet, mooi om de boeken een te lezen die zijn uitgegeven door de Heemkundekring.
Maar je kunt natuurlijk ook onze expositie over de melkfabrieken gaan bekijken in een van
de bibliotheken in onze gemeente (zie agenda). Er is van alles te beleven, maar let nog
wel even op, hou nog wat afstand, dan blijven we hopelijk de komende tijd nog gezond.
De Redactie

Presentatie van onze verkooppunten - rectificatie
Dat was een mooie gedachte, niet, zo voor de cadeaumaanden
aan het einde van het jaar. Dat vond Henk Jan van Boek- en
kantoorvakhandel in Drunen ook wel. Maar dat hij daarbij zomaar
tot een Sikkers werd gebombardeerd, dat was toch wel een foutje
van de schrijver. Voor fouten bied je vervolgens je excuses aan
en die zet je recht in de volgende uitgave.
Op 1 januari 2008 hebben Henk Jan en Marja van Klaveren de
zaak overgenomen van Toke Sikkers en Jan van Oijen. Daarmee
kwam een eind aan drie generaties Sikkers, maar met op dat
moment 28 jaren ervaring in de boek- en kantoorvakhandel ging de zaak over in
vakbekwame handen. Laten we het hele team, ook de medewerkers Sandra, MarieBernadette en Marion nog een mooie en lange toekomst wensen in Drunen met altijd
ruimte voor de publicaties van Heemkundekring Onsenoort.

Presentatie van onze verkooppunten
Vlijmen, het Taart- en Ijsmoment van Wendy en Bas Overdijkink – van der Zee
Verrassend, vind je niet, want dit klinkt
helemaal niet als een boekhandel.
Waarom onze heemkundekring met zijn
boekencollectie er dan toch meer dan
welkom is, doet Wendy heel enthousiast
uit de doeken. Het begint met het pand,
waarin ze vanaf 2015 met hun zaak zijn
gehuisvest, het vroegere Café ’t Centrum.
Een van de verdwenen café’s uit het
dorpsbeeld, waar menig Vlijmenaar een
herinnering aan zal hebben.
Vanuit de zaak kijk je uit op het Plein en
zoals bekend zit ook daaraan een hele
geschiedenis vast, vanaf het moment dat
de inslag van V1’s een plein schiep, waar voordien helemaal geen plein was. Dat wakkert
de belangstelling voor de lokale geschiedenis aan. Dat zien Wendy en Bas ook gebeuren
in hun zaak en dan met name in de koffiehoek. Mensen bladeren bij een kopje koffie graag
door de inkijk-exemplaren. Maar helemaal echt genieten van hun verkooppunt doen ze,
wanneer ze mensen, wiens korte geheugen niet meer optimaal functioneert, volop horen
en zien vertellen over de foto’s uit de jaren 60 of de straatbeelden van vroeger. Dan wordt
daar de lokale geschiedenis doorgegeven, precies wat ook het doel is van onze
vereniging.
Daarom ook geen foto van Wendy en Bas, maar van hun pand aan het Plein, en vandaar
kunnen de verhalen worden verteld en kan maar mooi de geschiedenis worden doorgeven.
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Column

Nieuwe Leden

Respect

Sinds het verschijnen van ons vorige Plekbord hebben we
de volgende nieuwe leden mogen begroeten.

De krant, ik kan misschien wel
zonder, maar ik wil helemaal niet
zonder iedere morgen de
papieren krant in de bus.
Momenteel wordt weer veel
geschreven over onze verpleegkundigen, onze
onderwijskrachten, onze politiemensen en soortgelijke
hulpverleners. Mensen, die voor ons klaar staan in
beroepen, waaraan een tekort is en voor wie het respect
afhankelijk is van de ernst van de crisis waarin we zitten.

Jeanne en Kees Savelkouls
Ine Dijksterhuis
Toon de Vaan
Janet van Ruremonde
Chris Werner

Vlijmen (sinds juni ’21)
Vlijmen
Uden
Vlijmen
Drunen

Boekpresentatie Giersbergen:
Van Uithof naar Natuurpoort

Uiteraard gaan mijn gedachten dan terug naar vroeger.
Van de hiervoor genoemde beroepsgroepen heb ik
gelukkig geen enkele ervaring opgedaan met de politie en
hulpverleners, brave ziel als ik altijd al was. Dus kom ik als
vanzelf uit bij de leerkracht van de (basis)school, die toen
nog gewoon meester en juffrouw genoemd werden. Mijn
lagere school stond in Vlijmen, van west (de Wolput) naar
oost gezien afwisselend op de ‘aauw’ (de Fraterschool) of
de ‘nei’ (de Aloysius) school. Weet je welk beeld dan zo
maar ineens weer bij me naar voren komt? Dat we er bijna
een knokpartij voor over hadden om de fiets van de
meester te mogen poetsen! Hoezo zijn de tijden
veranderd?

De vraag, die Arie van Veluw ruim een jaar geleden stelde:
kan de heemkundekring een boek schrijven over de
Maaihoeve, is eind september naar volle tevredenheid
beantwoord. Historicus Kees van den Oord heeft (veel)
meer gedaan dan de geschiedenis van de Maaihoeve
beschreven. Hij heeft bij de beantwoording heel
Giersbergen betrokken en daarbij in vele facetten de
geschiedenis, het verleden, met het heden verbonden.
Volkomen terecht, dat Kees alleen maar hulde ten deel is
gevallen voor deze gedetailleerde en prachtig
geïllustreerde uitgave over Giersbergen.
Over twee dagen gespreid mochten wij genieten van de
gastvrijheid van Arie en Gonnie van Veluw, die hun
Maaihoeve voor deze boekpresentatie beschikbaar hadden
gesteld. Op dinsdag konden de genodigden buiten op het
terras kennisnemen van de bevindingen van Kees bij het
schrijven van het boek, maar ook van zijn ‘wensenlijstje’
naar de toekomst: een informatiecentrum voor de Loonse
en Drunense Duinen op Giersbergen. Anton van der Lee,
onze erevoorzitter, nam het publiek mee de duinen in om
archeologische vondsten ‘te rapen’, want
amateurarcheologen mogen immers niet graven. Hij nam
ons mee naar de tijd van de veel te jong gestorven Jan
Ossewaarde, een tiener, die met zijn ‘duinvondsten’ een
bom heeft gelegd onder de tot dan geldende ‘eerste
bewoners van ons land’ theorie. Voor de gelegenheid liet
Anton de oudste stenen pijlpunt rondgaan. Vervolgens
werd het eerste exemplaar aangeboden aan Irma de Potter
van gebiedseigenaar Natuurmonumenten. In haar
dankwoord gaf zij aan dit boek als verplichte literatuur te
presenteren aan alle collega’s die betrokken zijn en worden
bij natuurbeheer in ‘onze’ duinen.

Maar het geeft toch wel aardig weer hoe in de jaren vijftig
tegen een onderwijzer(es) werd opgekeken. Ook onze
ouders hadden een onbegrensd vertrouwen i deze
beroepskrachten. Strafwerk gekregen? Dan kreeg je er
thuis nog eens strafwerk overheen want “dan zulde dè wel
verdiend hebbe”. “Neej, ik heb hillemoal niks gedoan”.
“Ziede nou wel, ge had gewoon wél wè moete doen”. Einde
discussie, de ‘school’ had gewonnen, zoals altijd.
Nou waren de tijden inderdaad heel anders. Van mijn 6e
klas gingen vier of vijf jongens ‘doorleren’ en de 25
anderen gingen naar de ambachtsschool en in een enkel
geval al ‘naar de fabriek’. Met een paar keer blijven zitten,
waren die aan het eind van de lagere school al 14, dus
‘gaan werken’ kon al. Het betekent wel, dat de generatie
van onze ouders nog minder geschoold was, terwijl de
onderwijzer toch de ‘kweekschool’ had afgerond. Dat grote
verschil in opleiding heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het
respect voor de onderwijsgevenden. Dan volgt natuurlijk
vanzelf de vraag of het nu allemaal beter is, nu we eigenlijk
alle respect voor welke functie dan ook hebben afgeschud?
De verhoudingen zijn natuurlijk wel veranderd met ouders,
die in veel gevallen hogere opleidingen hebben genoten
dan de PABO, de opvolger van de kweekschool.
Aanhangers soms ook van de nieuwe theorie, dat ‘een feit
ook maar een mening is’. Maar wat voor mij onveranderd
blijft, is dat respect voor ouders, bestuurders,
gezagdragers, hulpverleners en wat we vroeger de
notabelen noemden, niet gebaseerd moet zijn op de functie
die ze hebben, maar op de wijze, waarop ze die functie
invullen. Hoe ze hun verantwoordelijkheid nemen, anderen
ten dienste staan en met hun talenten bijdragen aan onze
samenleving. Mensen die zo hun functie uitvoeren, betaald
of onbetaald, verdienen ons respect, of we nu wel of niet
hun fiets mogen poetsen. En laten we binnen de
heemkunde een feit ook maar gewoon een feit blijven
noemen.

Ook Arie van Veluw ( R ) kreeg een exemplaar van het boek
uitgereikt door de voorzitter. Foto: Ad Hartjes

Adrie
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De tweede dag was het weer ons iets minder goed gezind,
maar was de groep genodigden ook wat kleiner. Deze keer
geen exposé van Anton, maar Canadese gasten met een
prachtig cadeau: een schilderij van Giersbergen van de
hand van Theo van Delft. Carl zette uiteen hoe het
schilderij in de familie was gekomen, hoe achterhaald is,
dát hij de eigenaar is van dit werk van Theo van Delft en
hoe hij en zijn vrouw besloten hadden, dat dit schilderij
eigenlijk maar op één locatie echt tot zijn recht zou komen:
Giersbergen. Samen met Arie heeft hij het schilderij
onthuld. Peter Tholen, voormalig directeur van het
Kempenmuseum, was op speciale uitnodiging ook hiervoor
naar Giersbergen gekomen. Hij heeft in zijn studiejaren
onderzoek gedaan naar persoon en werk van Theo van
Delft en wist ons daarover heel levendig en enthousiast te
onderhouden.

Een impressie van de expositie in de bibliotheek
Foto: Gien van wijk

waren en de kwaliteit van het product te wensen overliet.
Rond 1900 riep met name de geestelijkheid op om te
komen tot een gezamenlijke verwerking en vermarketing
van de melk en melkproducten. Dit zou vooral de prijs en
de kwaliteit ten goede komen. De coöperatieve gedachte
deed daarmee haar intrede. Ook in de Langstraat
ontstonden initiatieven om te komen tot het oprichten van
coöperatieve melkfabrieken. De boeren konden zich daarbij
aansluiten met de verplichting de melk aan de fabriek te
leveren waarna de melkproducten, in het begin
voornamelijk boter, door de fabriek op de markt werden
gebracht. Zo werden kort na 1900 in de Oostelijke
Langstraat melkfabrieken opgericht in Vlijmen, Drunen en
Herpt en later ook in Heusden. In eerste instantie draaiden
deze melkfabrieken op handkracht maar al gauw werden
deze omgebouwd tot een stoomzuivelfabriek. Enkele kleine
fabriekjes, onder andere in Elshout en Haarsteeg, kwamen
niet verder dan het draaien op handkracht en werden
daardoor al snel weer gesloten. De melkfabrieken van
Vlijmen, Drunen, Herpt en Heusden hebben decennialang
een belangrijke rol gespeeld in de voorziening van
zuivelproducten in de Langstraat. De schaalvergroting in de
zuivelindustrie rond 1960-1970 maakte daar echter een
einde aan. Eén voor één werden de melkfabrieken daarna
in de Langstraat gesloten. De expositie over de voormalige
melkfabrieken wordt georganiseerd door Heemkundekring
Onsenoort in samenwerking met de Bibliotheken in
Heusden. Vanaf 14 oktoberstaat de expositie opgesteld in
de bibliotheek van Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 2..
De toegang is gratis. Voor de openingstijden van de
bibliotheek, zie de website van de bibliotheken in de
gemeente Heusden op www.bibliotheekheusden.nl.

Het schilderij van het pittoreske Giersbergen,
gemaakt door Theo van Delft. Foto: Ad Hartjes

Arie heeft zijn boek én een uitbreiding van zijn Giersbergen
collectie, Kees heeft nog maar weer eens zijn onderzoeksen schrijverskwaliteiten getoond en onze Heemkundekring
Onsenoort heeft weer een publicatie waar we terecht trots
op mogen zijn.
Verzendkosten bij webwinkelbestellingen
Bij bestellingen van boeken via onze website
(www.hkkonsenoort.nl van harte aanbevolen) wordt de
mogelijkheid gegeven om aan te geven hoe het bezorgd
moet worden. Dat kan via PostNL als brievenbuspakket en
dat kost €4,60. Je kunt het ook op komen halen in
Nieuwkuijk, maar voor bestellingen binnen ons
heemgebied stap ik graag op de fiets om het boek te
bezorgen. Daarvoor hoef je dus geen €4,60 te betalen en
doe je dat toch, dan gaat dat gewoon in de kas van onze
vereniging. Voor mij, als webwinkelbeheerder maar veel
meer als voorzitter, geeft dit een kosteloze mogelijkheid om
het heemgebied én onze leden beter te leren kennen.

Gini van Wijk

Vier Sleutels tot Vesting Heusden
Jos Steemans, stadsgids in
Heusden en lid van onze
vereniging, heeft samen met Dirk
Smit, een boekje samengesteld,
dat de bezoeker aan onze
vestingstad als souvenir zou
kunnen aanschaffen. Daarmee
wordt de herinnering aan een
ongetwijfeld gewaardeerd
bezoek levendig gehouden.
Het boek telt 40 bladzijden met
de afmetingen 17cm x 24cm en
bevat 90 grote en kleine
kleurenfoto’s.
Voor de prijs van € 11,95 is het verkrijgbaar bij
geselecteerde winkels, ondernemers en het Toeristisch
Informatie Punt in Heusden.

Adrie Verboord

Expositie melkfabrieken
in de bibliotheek in Vlijmen
Vóór 1900 verwerkten de boeren de melk hoofdzakelijk zelf
op de boerderij tot boter en deels werd de melk ook huis
aan huis uitgevent. De boter werd daarna door de boer of
boerin zelf naar de markt gebracht of aan winkels in de
stad verkocht. Het resultaat van het verwerken op de
boerderij door de boer zelf en de verkoop ervan op markten
en aan winkels was, dat de prijzen vaak slecht
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Verslag Algemene Leden Vergadering op
5 oktober 2021

heemgebied kan er overigens geen kilometervergoeding
meer gedeclareerd worden. Als laatste wordt de actie Rabo
ClubSupport gememoreerd.

Vooruitlopend op de notulen wil het bestuur u in het kort
informeren over de begin oktober gehouden ALV. Zo kort
na het wegvallen van de belangrijkste regels rond corona,
waren 50 leden naar de vergadering in de grote zaal van
De Remise in Drunen gekomen.

Na het formele gedeelte van de vergadering, werd
iedereen uitgenodigd om mee te doen met de PubQuiz die
door het bestuurslid Frans van Noppen was samengesteld.
Met 4 series van 10 vragen werden de aanwezigen
getoetst op hun heemkundige kennis van ons heemgebied.
Alle aanwezigen vonden deze quiz zeker voor herhaling
vatbaar.

De voorzitter heeft het openingswoord verzorgd en heeft
daarin stilgestaan bij het overlijden van oud-voorzitter en
erelid Adrie de Bonth en alle leden, die afgelopen jaar zijn
overleden. Vervolgens is de agenda opgepakt en is er een
aantal onderwerpen behandeld waaronder het in detail
uitgewerkte ledenoverzicht, dat laat zien dat de vereniging
op 5 oktober 779 betalende leden heeft.

Jean-Pierre Beerens, secretaris

Nieuwe aanwinst voor
het heemkunde archief

Een groot deel van het vervolg bestond uit de toelichting op
de jaarrekening 2020 met onder andere de huisvesting,
druk- en portokosten MGT en Plekbord, de
tentoonstellingen, de kosten van de projecten en de top 5
van de boekverkopen. Het eindresultaat laat zien dat er
meer kosten zijn gemaakt dan er inkomsten geboekt zijn.
Daarnaast werd aangegeven dat het verenigingsvermogen
substantieel verminderd is. Na een stevige discussie is
aangegeven dat de penningmeester verdere details met de
vragenstellers zal bespreken.
Ook de begroting 2021 laat hetzelfde beeld. De vaste
lasten zullen zwaar op het resultaat drukken en met nog
maar 3 maanden te gaan, is bijsturen erg lastig.
Voor de begroting 2022 is een aantal kostenbesparende
maatregelen voorzien. Een van de waarschijnlijke acties is
het afstoten van de heem-unit waarbij het bestuur in de
ALV van februari 2022 een compleet plan zal presenteren.
Daarnaast is een tweetal voorstellen genoemd om de
inkomsten te verhogen. Het eerste is de contributie, die
bijna 10 jaar hetzelfde is geweest, te verhogen naar € 25.
Na enige discussie met de vergadering, is dit voorstel met
applaus aangenomen. Als tweede wordt overwogen om
portokosten te introduceren voor leden buiten het
heemgebied die MGT per PostNL ontvangen. Dit voorstel
wordt door het bestuur nog verder uitgewerkt.

In 2020 wordt door Joop Roes en Frans van Halder een
boek uitgebracht met als titel “Hoe de mandennijverheid
verdween”. Een omvangrijk boek over de mandenmakerij in
ons heemgebied en in het bijzonder over de
mandenmakerij Prinsen & Van Halder in Haarsteeg. Het
beschrijft het wel en wee van de mandenmakerij industrie
van 1844 tot 1984. Frans van Halder, één van de auteurs
van het boek, is helaas eerder dit jaar overleden.

Antoon van Halder en het Sint Jorisgilde. Antoon staat vierde
van links (collectie Joop Roes).

Zijn medeauteur Joop Roes uit Eindhoven heeft op 12
october j.l. het archief, op basis waarvan dit boek is
geschreven, overgedragen aan het archief van
Heemkundekring Onsenoort. Het archief is deels digitaal
en bestaat deels ook uit fysieke documenten en
archiefstukken. Het digitale archief bevat unieke foto’s,
video’s, afbeeldingen en documenten, waaronder de
boekhouding van Prinsen & Van Halder en notariële aktes
die hier betrekking op hebben. Het papieren archief omvat
5 mappen met wetenschappelijke artikelen maar ook veel
informatie over de economische kant van het bedrijf
Prinsen & Van Halder. Een schat aan informatie dus voor
de onderzoeker naar de mandenindustrie en het reilen en
zeilen van de mandenmakerij Prinsen & Van Halder. Alles
is op afspraak in te zien op het archief van de
heemkundekring in de heemkamer op Mariënkroon.

Een goed gevulde zaal bij de Remise tijdens de
jaarvergadering. Foto: Gien van Wijk

In 2021 zijn volgens het rooster van aftreden de
bestuursleden Adrie van Bladel, Frans van Noppen en Nico
Dirksens aftredend. Zij zijn alle drie herbenoemd voor een
bestuurstermijn van drie jaren.

Gien van Wijk

Bij de Bestuursmededelingen worden alle activiteiten
opgesomd waar de vereniging mee bezig is zoals het Lips
carillon, het Pleinmonument, “Samen vieren”, Linie 1629 –
Zuiderwaterlinie, de nieuwe website, het YouTube-kanaal,
het digitale archief en natuurlijk het project Monumenten in
Heusden. Bij het uitvoeren van zulke activiteiten binnen het

Inleveren kopij voor het volgende Plekbord
Uiterlijk vóór 15 november aanstaande
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De uitdaging

Architectuur Bossche School

Deze maand komt de bijdrage voor het digitale Plekbord
van Ad van Kessel uit Vlijmen. Voor toenmalig weekblad
De Vlijmscherper fotografeerde hij vanaf 1977 tot 1986.
Honderden mensen en gebeurtenissen in Vlijmen,
Nieuwkuijk en Haarsteeg werden door hem in die periode
voor de Vlijmscherper vastgelegd. In 2008 maakte hij bij De
Scherper zijn digitale doorstart. Van 2011 t/m 2019
fotografeerde Ad voor de nieuwssite Hallo Heusden.
Momenteel zijn de foto’s van Ad o.a. te zien op de sites
Heusden/Vlijmen/Drunen4you. Hierop loopt ook de serie
”Gelukkig zijn er de negatieven nog” waarop veel
reacties komen. Hierin wordt steeds met een ander
onderwerp teruggegrepen uit zijn oude gedigitaliseerde
zwartwitnegatieven archief uit de Vlijmscherper periode.

Op de begraafplaats Duynhaeghe in Drunen staat een aula
die in 1985 gebouwd is in de architectuurstijl van de
Bossche School. Heemkundekring Onsenoort heeft van
Gemeente Heusden 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

Foto: De voormalige Heusdense kerk, die momenteel wordt
verbouwd naar een appartementengebouw, is gebouwd in de
architectuurstijl van de Bossche School.
Collectie Bart Beaard.

Ad fotografeerde voor het digitale plekbord de Elshoutse
Zeedijk. Hij bezocht het gebied meerdere keren en op
verschillende tijdstippen. Aan de ene kant het in de verte
voortrazende verkeer van de A59 en de op schoendozen
lijkende gebouwen aan de skyline van Waalwijk. Aan de
andere kant daartegenover de overdadige rust van het
Elzenbos met de gerestaureerde sluisjes en het gebied de
Hooibroeken met daarin eendenkooi Ter Kwak. En
natuurlijk de zeer gevarieerd gevormde Wielen. Zo heeft
Ad geprobeerd de sfeer van deze eeuwenoude omgeving
in een serie weer te geven en daar is hij zeker in geslaagd.

de aula, die architect Jan de Jong in die periode veel heeft
toepast. Zondagmiddag 7 november is de expositie weer
geopend vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. Omstreeks 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.

Zilver Scherpschuttersvereniging Juliana

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

Volgend jaar viert Juliana haar eeuwfeest. Een jaar of vijf
geleden werd de wens uitgesproken om dan het oudste
deel van het verenigingszilver ook weer te kunnen
presenteren. Dat was zo’n vijftig jaar geleden buiten de
vereniging terecht gekomen. Maar het is terug, zoals je op
de linkerkant van de foto kunt zien. Het oudste zilver hierin
is bijna net zo oud als de vereniging zelf.

Van de Projectgroep
Monumenten Heusden
Met het verzamelen van informatie en foto’s heeft de
Projectgroep Monumenten het afgelopen jaar telkens weer
vastgesteld, dat ons heemgebied een enorme
verscheidenheid aan monumenten en landschappen kent.
Sloten met sluizen, wielen en waterlopen, wallen en
weiden, dijken en duinen, polders en parken.
Kloosters en kastelen, kerken en kapelletjes, pastorie en
patronaat. Brouwerijen en boerderijen, schuren en
schooltjes. Pleinen en paadjes, straten en steegjes,
poorten en pompen.
In ‘ons heem’ is er zoveel te ontdekken, te bewonderen en
om je over te verwonderen ….
Je raakt niet uitgekeken…..

Chris Mommersteeg (r) en Adrie Verboord (l) voor de
prijzenkast

Ine van Hulsentop
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“Kleppermandag” in Heusden
Agenda november 2021
4 november om 16.15u
kranslegging bij het Pijlmonument aan
De Steegerf in Drunen.
Tot 4 november
Expositie Melkfabrieken in ons heemgebied in de
bibliotheek van Vlijmen
vanaf 4 november
Expositie Melkfabrieken in ons heemgebied
in de bibliotheek van Oudheusden
vanaf 1 december
Expositie Melkfabrieken in ons heemgebied
in de bibliotheek van Drunen
Tot en met 17 november
Expositie “Nadruk verboden” door Legs Boelen, dagelijks in
de Voorste Venne in Drunen.
Tot en met 14 november
Expositie “De vesting van René” in het
Gouverneurshuis in Heusden, op zaterdag
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Dinsdagavond 23 november
Lezing door Gien van Wijk over de geschiedenis van de
oude Langstraatweg en de aanleg van de Maasroute in het
Dorpshuis De Bolderik in Sleeuwijk, Keyserstraat 2, 4254
EP Sleeuwijk. Aanvang 20.00 uur. Organisatie De
Historische Kring van Het Land van Heusden en Altena.

Op zondag 3 oktober was er de Natuur Kleppermandag in
de heemtuin De Meulenwerf in Heusden.
De werkgroep educatie heeft het Touwslaan samen met de
kinderen ten uitvoer gebracht. Ondanks het slechte weer
hebben een aantal kinderen, met veel plezier, hun eigen
springtouw kunnen “slaan”
Gerrie de Jong.

Stadswandeling in den Bosch
Bij voldoende belangstelling wordt op zondagochtend 5
december in ’s-Hertogenbosch de stadwandeling
‘Gebouwen van het Plastische Getal’ georganiseerd. De
stad heeft in het centrum een groot aantal panden, die in
de architectuurstijl van de Bossche School zijn gebouwd.
Voor de wandeling verzamelen we om 11.00 uur op de
parkeerplaats van het provinciaal archief BHIC aan de
Citadel. Vervolgens beginnen we de wandeling bij het
Kruithuis, waar de Bossche Schoolarchitecten destijds de
cursus hebben gevolgd. De wandeling in het centrum gaat
langs een 10-tal objecten, duurt omstreeks twee uur, is
gratis, maar de parkeerkosten zijn €2,- per auto.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via:
bartbeaard1@gmail.com.

Oproep voor Heemkunde-leden
uit Elshout.
In de kernen in de gemeente Heusden zijn commissies
druk bezig met het voorbereiden van hun heemkamertjes in
eigen dorp. Zo ook in Elshout, waar de commissie bestaat
uit Ad Muskens, Jan Verhoeven, Harrie Koks, Jan van
Ooijen en Toon Groot.
Zij zijn met de voorbereidingen bezig om op zaterdag 26
maart en zondag 27 maar 2022 in Elshout iets moois op te
zetten. Maar het zou wenselijk zijn dat er die dagen nog
wat extra vrijwilligers zijn die een aantal uurtjes kunnen
assisteren bij de diversen activiteiten die dan zullen
plaatsvinden. Het hoeft niet hele dagen, beschikbaarheid in
tijdsvakken is ook prima.

Reacties uit de webwinkel
Deze keer over de aanschaf van het boek De
Stadhuisramp – een onbestrafte oorlogsmisdaad.
Een deel van mijn familie (o.a. mijn oma, oom , tante en
nicht) zijn 5 nov 1944 bij de stadhuisramp gestorven

Wilt u deze dagen een bijdrage leveren aan de Elshoutse
activiteiten dan horen we dat graag. U kunt zich aan
melden bij Toon Groot via e-mail: groot.r@home.nl
Of telefonisch: 06-23249944.
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De Uitdaging Oktober”
De Elshoutse Zeedijk

Ad van Kessel ©
Voor toenmalig weekblad De Vlijmscherper fotografeerde Ad van Kessel (Vlijmen
1947) vanaf 1977 tot 1986. Honderden mensen en gebeurtenissen in Vlijmen,
Nieuwkuijk en Haarsteeg werden door hem in die periode voor de Vlijmscherper
vastgelegd. In 2008 maakte Ad bij De Scherper een digitale doorstart.
Van 2011 t/m 2019 was hij fotograaf bij de nieuwssite Hallo Heusden.
Momenteel fotografeert hij o.a. voor de sites Heusden/Vlijmen/Drunen4you
waarop ook de serie: ”Gelukkig zijn er de negatieven nog” te zien zijn.
hierop ontvangt Ad veel reacties. Hierin wordt steeds met een ander onderwerp
teruggegrepen uit zijn oude gedigitaliseerde zwart/wit negatieven archief uit de
Vlijmscherper periode.
Voor de serie “DE UITDAGING” maakte Ad een prachtige reportage over de
Elshoutse Zeedijk, een van de parels van de gemeente Heusden.
Een prachtig gebied om te wandelen, fietsen, vissen en zwemmen,
maar vooral om te genieten.
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