
Historisch Heusden
in 100 verhalen

door Bart Beaard

Hedikhuizen
gem. Heusden

Elshout
gem. Heusden

Drunen
gem. Heusden

Haarsteeg
gem. Heusden

Doeveren
gem. Heusden

Herpt
gem. Heusden

Heesbeen
gem. Heusden

Vlijmen
gem. Heusden

Heusden
gem. Heusden

Oudheusden
gem. Heusden

Nieuwkuijk
gem. Heusden

18673 Artikelenbundel OMSLAG.indd   518673 Artikelenbundel OMSLAG.indd   5 22-09-2021   08:4622-09-2021   08:46



Dit boek is een bundeling van honderd verhalen die Bart Beaard vanaf april 2020 
samenstelde en merendeels gepubliceerd zijn in Weekblad Heusden. Doordat er tijdens 
de coronapandemie geen sportwedstrijden of culturele activiteiten meer plaatsvonden, 
was er plots bij dit weekbad een gebrek aan kopij. De redactie vroeg Bart bij te springen 
met een wekelijkse rubriek over heemkundige wetenswaardigheden. 

Het boek bevat verhalen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het gaat over 
bedevaarten en over een conservenfabriek. Over kunstenaars en over een waarzegster. 
Er komen bierbrouwers voorbij, koekenbakkers en oorlogshelden. Maar ook 
natuurgebieden, kerken, fabrieken en boerderijen. Alles met één gemene deler: het boek 
bestrijkt alle kernen van de voormalige gemeenten Drunen, Heusden en Vlijmen, ofwel 
het werkgebied van de Heemkundekring Onsenoort. Drie gemeenten die – zoals in het 
openingsverhaal te lezen is - bij de grootschalige gemeentelijke herindeling van 1997 
werden samengevoegd tot de fusiegemeente Heusden.  
Het boek is in kleur, heeft 220 pagina’s, een harde kaft, op A4-formaat en wordt 
uitgegeven door Heemkundekring Onsenoort. Bij voorintekening vóór 26 oktober is het 
te koop voor €22,- per stuk. Daarna kost het boek €25,- en is het verkrijgbaar bij de lokale 
boekwinkels en via de webshop van de heemkundekring. 

U kunt het boek nu bestellen door deze flyer ingevuld in te leveren of op te sturen naar: 
a. Bart Beaard, Grotestraat 103, 5151 JD Drunen
b. Toon Groot, Heusdenseweg 2, 5154 EJ Elshout
c. Adrie Verboord, Nieuwkuijksestraat 92, 5253 AJ Nieuwkuijk 
d. Kees van Bladel, Nassaulaan 3, 5156 MH Oudheusden (nabij COOP)
e. Thea van Heist, Akkerstraat 11A, Vlijmen (naast Action)
of:
f. Een mail sturen naar: bartbeaard1@gmail.com
g. bestellen via webshop: www.hkkonsenoort.nl

Ik wil graag ............... boek(en) HISTORISCH HEUSDEN bestellen voor de prijs van 
€22,- per stuk.

Naam: ............................................................................................................................................................................................. 

Adres: .............................................................................................................................................................................................

Graag het bedrag overmaken naar: NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort onder 
vermelding van HH. De boeken worden begin november thuisbezorgd of opgestuurd.
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