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Algemeen. 
 
Heemkundekring ”Onsenoort” is de voortzetting van de op 20 juni 1943 opgerichte vereniging en 
hernieuwd opgericht op 23 september 1947. 
Onze notariële akte dateert van 30 september 1975.  
Doel: 

- het bevorderen in brede kring van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen 
streek en volk met betrekking tot het verleden, het heden en de toekomst. 

- het bevorderen van het behoud van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden en 
van voor de toekomst belangrijke zaken uit het heden, alles in de ruimste zin van het woord. 

In de statuten, vastgelegd per notariële akte van 13 april 1995, staat aangegeven hoe dit doel 
bereikt zou kunnen worden. De statuten zijn, conform het besluit op de ledenvergadering van 10 
februari 2009, op 15 maart 2010 gewijzigd. 

De vereniging heeft als werkgebied het voormalige dekenaat Heusden, hetgeen overeenkomt met 
de huidige gemeente Heusden en de dorpskernen Engelen en Bokhoven. 
 
Adresgegevens. 
 
Heemkundekring “Onsenoort” 
Grotestraat 103, 5151JD Drunen 

Telefoon: 0416-320995 
www.hkkonsenoort.nl 
https://www.facebook.com/hkkonsenoort 
bestuur@hkkonsenoort.nl 

 
De heemkamer is gevestigd op de 2e verdieping in de toren van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6, te 

Nieuwkuijk. De werkgroep archeologie heeft voor opslag en als werkruimte een gedeelte van de 
abdijgarage in gebruik. 
 
Bestuur en Organisatie. 
 
Bestuur: 
De bestuurssamenstelling is gedurende het verslagjaar als volgt geweest: 

Voorzitter  : Adrie Verboord 
Vicevoorzitter  : Gien van Wijk 
Secretaris  : Bart Beaard 
Penningmeester : Bart Beaard 
Leden : Nico Dircksens, Peter de Jongh, André Jansen en Bert van 

Opzeeland.  
Beschermheer :  Abt Gerardus Hopstaken  

Erevoorzitter : Anton van der Lee 
Erelid :  Adrie de Bonth 
 
Rooster van aftreden/bestuurswijziging: 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 februari zijn Henk de Wit en Anton van Spijk 
aftredend en niet herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden zijn Adrie van Bladel, Andé Janssen en Nico 

Dircksens geworden. Tussentijds is Kees van den Oord afgetreden. 
 
Verdeling van de bestuurstaken: 
Externe contacten : Adrie Verboord en Gien van Wijk 
Redactie ”Met Gansen Trou” : Adrie Verboord en Peter de Jongh  
Redactie Plekbord : Bart Beaard 
Secretariaat : Bart Beaard  

Financiële Administratie : Bart Beaard 
Ledenadministratie : Bart Beaard 
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Activiteiten : Allen  

Archief : Peter de Jongh 
Foto en Film : Gien van Wijk 
Website : Bart Beaard en André Janssen 
Monumenten : Nico Dircksens 

Archeologie : Adrie Verboord    
Landschap & Natuur : Bert van Opzeeland en André Janssen 
Educatie                                 : Nico Dircksens  
Huisvesting                             : Adrie van Bladel   
 
In 2015 is het bestuur twaalf keer voor een bestuursvergadering bijeen geweest. De vergaderingen  
worden gehouden op de eerste maandagavond van de maand in de heemkamer. Een extra  

vergadering is er op 16 november geweest met het onderwerp ‘huisvesting’. 
 
Financiën: 
Bij de Rabobank is Bart van de Wiel de enige gemachtigde voor het uitvoeren van de door 
penningmeester geaccordeerde betalingen. Bart verzorgt het uitvoerende werk van de financiële- 

en ledenadministratie.  

 
Door de belastingdienst is onze vereniging aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Per 1.1.2014 zijn hieraan nieuwe eisen verbonden, o.a. het publiceren van 
verenigingsgegevens op de website. De website wordt hierop jaarlijks aangepast.  
 
Contributie: 
De contributie bedraagt €21 voor ”incassoleden” en €23 voor ”overboekingleden”.  

 
Stichting Brabants Heem: 
Onze vereniging is lid van de overkoepelende Stichting ”Brabants Heem”. 
Meer informatie over deze Stichting is te vinden op: www.brabantsheem.nl.  
Bij deze Stichting is Bart Beaard lid van de Commissie Onderscheidingen. Adrie Verboord en/of Bart 
Beaard en/of Anton van der Lee wonen de vergaderingen van de Raad van Aangeslotenen bij, 
alsook de regiovergaderingen. 

 

Op 20 november is aan Kees van den Oord, bij diens afscheid als bestuurslid, de bronzen 
legpenning van Stichting Brabants Heem uitgereikt door Henk Hellegers, voorzitter van de 
Stichting. Kees heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn verdiensten voor onze vereniging en 
voor zijn werkzaamheden op heemkundig gebied in het algemeen. 
 

Historische Vereniging Brabant – HVB 
Wij zijn lid van deze vereniging en aan de zogenaamde Collegetours wordt deelgenomen door Adrie 
Verboord en Bart Beaard. Afhankelijk van het onderwerp worden leden uitgenodigd deel te nemen. 
 
Van der Laan Stichting  
Wij zijn lid van de Stichting i.v.m. het onderwerp ‘Architectuur Bossche School’. Aan de 
halfjaarlijkse bijeenkomsten wordt deelgenomen door Bart Beaard en Anton van Spijk. 

 
Abonnementen op ”Met Gansen Tou”: 
Het aantal abonnementen per 1.1.2016 is 731, het was 721 op 1.1.2015 en is dus met 10 

vermeerderd.  
 
Verdeling van de abonnementen: 
Incassoleden : 593 (563) 

Acceptgiroleden : 108 (131)  
Gratis abonnementen : 9 (8) 
Adverteerders : 8 (7) 
Ruilabonnementen : 12 (11) 
Erelid : 1 (1) 
  

Nieuwe leden : 54 (48)  
Opzeggingen totaal :      44 (25) 
Vermeerdering : 10 (23) 
 
 
 

http://www.brabantsheem.nl/


Herkomst van de abonnementhouders naar woonplaats: 

Drunen :  244 (235)  
Elshout :  59 (61) 
Haarsteeg : 52 (46)  
’s Hertogenbosch :  18 (19) 

Heusden/Oudheusden/ 
Doeveren/Heesbeen : 54 (50) 
Nieuwkuijk :  45 (45) 
Vlijmen :  152 (155)   
Overige :  107 (110)  
 
(tussen haakjes) het aantal in 2014. 

Niet-cursief : MGT-bezorging door vrijwilligers. 
Cursief : MGT-bezorging per post. 
 
Met Gansen Trou en Plekbord 
 

Met Gansen Trou (MGT): 

De redactie wordt gevormd door: Adrie Verboord (eindredacteur), Peter de Jongh en Bert Meijs. 
Tekstcorrectie wordt, indien nodig, gedaan door mevr. Thea van Cromvoirt.  
In het afgelopen verenigingsjaar (65e Jaargang) is het maandblad elf maal verschenen en 
zeventien auteurs hebben er aan meegewerkt. Voor de kleur van de omslag is gekozen voor blauw, 
de kleur van water. De jaaruitgave omvat totaal 224 pagina’s.  
 
Het meinummer, met eigen omslag, heeft als thema ‘Botterke tot op d’n bojem 1955’ en is 

geschreven door Sjef van Hulten. Het nummer gaat over de revue die in Drunen is opgevoerd bij 
het 50-jarig bestaan van de melkfabriek.     
 
Het themanummer juli/augustus heeft als thema ”De postgeschiedenis van Vlijmen”. Het artikel  is 
geschreven door Bart Beaard, het telt 56 pagina’s in kleur en het heeft een eigen kleurenomslag. 
Het eerste exemplaar is op 25 augustus tijdens een leuke bijeenkomst in Brasserie ‘Het Zusje’ in 
Vlijmen overhandigd aan Vlijmenaar Louis van der Heijden, oud-postbode en eigenaar van twee 

voormalige Vlijmense postkantoren. 

  
In het septembernummer staat een In Memoriam over Henk de Wit. Henk is op 30 mei op  
76-jarige leeftijd na een langdurig ziekte overleden. Hij is bijna twintig jaar bestuurslid  
van onze vereniging geweest. In hetzelfde nummer staat een In Memoriam over Leo Hopstaken.  
Hij overleed 18 juni op 83-jarige leeftijd. Leo is vele jaren de technische man op Abdij Mariënkroon  

geweest. 
 
Hoewel de redactie over voldoende kopij beschikt, wordt steeds naar schrijver(ster)s gezocht.   
 
De Dvd van MGT, met de jaargangen 1951 t/m 2010, is uitverkocht.  
 
Door Bert Meijs is een digitaal repertorium van MGT gemaakt en deze is op de website geplaatst. 

 
Plekbord: 
De redactie wordt gevormd door Toon Groot en Bart Beaard. 

 
Het mededelingenblad Plekbord is 11 maal verschenen, telkens met 4-6 pagina’s en wordt 
toegevoegd aan MGT. Het Plekbord wordt ook digitaal, in kleurendruk, verstuurd aan de leden die 
zich daarvoor hebben aangemeld en dat zijn 241 adressen per 1.1.2016 (180 op 1.1.2015), incl. 

niet-leden. Het juninummer van Plekbord is in kleur verschenen om meer aandacht voor het 
Plekbord-digitaal te krijgen. 
  
Drukkerij: 
Het heemkundeblad MGT en het mededelingenblad Plekbord worden gedrukt bij Sikkers Drukkerij 
in Drunen. 

 
De vormgeving van MGT wordt door Paul Stamps gedaan en de vormgeving van Plekbord door 
Toon Groot.  
 



Het verzendklaar maken van MGT/Plekbord gebeurt elke laatste donderdag van de maand door een 

groep van 5-6 vrijwilliger(ster)s in de kantine van Sikkers Drukkerij. Regelmatig wordt ook een 
flyer toegevoegd. De coördinatie gebeurt door één van de bestuursleden.    
 
Bezorging van MGT en Plekbord: 

De bezorging van MGT gebeurt in de gemeente Heusden (excl. de buitengebieden en polders) door 
een groep van vijftien vrijwilliger(ster)s. Het resterende gedeelte wordt via Postnl verstuurd. Om 
verzendkosten te besparen worden de uitgaven van MGT aan buitenlandse leden digitaal verstuurd. 
Ook kunnen leden, die langere tijd in het buitenland verblijven, de uitgave digitaal toegestuurd 
krijgen. 
 
Adverteerders: 

De uitgave van MGT en Plekbord wordt financieel heel goed ondersteund door een groep van 18 
adverteerders/sponsoren. 
 
Website www.hkkonsenoort.nl : 
De rubriek ‘agenda’ wordt maandelijks geactualiseerd. 

De collectie ‘bidprentjes’ wordt door mevr. Nel van Bladel-Smetsers geactualiseerd. Overwogen 

wordt om de bidprentjes te digitaliseren. 
Via de webwinkel worden boeken en Dvd’s verkocht.  
 

Contacten. 
Stichting Mariapoli Mariënkroon (SMM): 
SMM is de eigenaresse van Abdij Mariënkroon. Door de Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) wordt de 

kasteeltoren gehuurd van SMM en SAM verhuurt deze ruimte gedeeltelijk aan Stichting Honsoirde 
(SH) en gedeeltelijk aan onze vereniging (HKK).  
 
Jaarlijks zijn er een tweetal bijeenkomsten van vertegenwoordigers van SAM, SMM, SH en HKK, 
welke namens onze vereniging door Adrie Verboord en/of Bart Beaard worden bijgewoond.  
 
Met de SMM is er overleg geweest over de plaatsing van een 75m2 groot semipermanent gebouw 

voor onze werkgroepen. De toestemming is verleend voor de plaatsing voor een periode van vijf  

jaar. Het gebouw wordt geplaatst, wanneer we van gemeente Heusden een plaatsingsvergunning 
hebben gekregen, westelijk van de garage.  
 
SMM heeft afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de beveiliging van het complex. O.a. is de 
poort ‘s-avonds en ’s-nachts gesloten en hebben enkele bestuurseden toegang middels een 

codeslot.  
 
Stichting Abdij Marienkroon (SAM): 
Met SAM hebben we, ingaande 1.1.2014, een 5-jarige huurovereenkomst afgesloten voor het 
gebruik van de heemkamer van de kasteeltoren. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen €2500. 
 
Stichting Honsoirde (SH): 

In het Plekbord nemen wij hun activiteiten op. 
 
Gemeente Heusden: 
Jaarlijks is er regelmatig overleg met wethouders, ambtenaren en gemeentelijke commissies over 

diverse onderwerpen, zoals: 
- Straatnamen  
-  - Onthulling op 22.6 van het bord ‘Cees van Delftstraat’ in Drunen.  

- Gemeentelijke begraafplaatsen 
-  - Herbestemming van de aula’s in Drunen en Heusden. 
- Monumenten en Archeologie 
- Natuur en Landschap 
- Huisvesting 
- 2016 Jeroen Boschjaar 

- De Linie van 1629 – De Groene Vesting 
- Expositie Langstraatspoorlijn 
-  - Projectsubsidie 
- Boekuitgiften 
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Van de gemeente Heusden ontvangen wij de jaarlijkse vaste subsidie. Voor 2015 t/m 2017 is dat 

€1672, maar vóór 2010 was dat nog €2023.  
 
Door bestuurslid Gien van Wijk is een presentatie voorbereid over de Erfgoednota en de  
Cultuurhistorische en Archeologische Waardenkaart. De bijeenkomst is gehouden op 15 april in de  

Conferentiezaal van Abdij Mariënkroon.  
 
Stichting Gouverneurshuis: 
Afgelopen jaar zijn wij aanwezig geweest bij de opening van het gerestaureerde Gouverneurshuis. 
Een samenwerking met de Stichting is ontstaan door onze medewerking aan hun expositie  
‘Architectuur Bossche School’, welke loopt in de periode 1.11.2015 t/m 31.3.2016.  
 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena: 
Incidenteel is er overleg met SALHA. 
Wij hebben ons GERJO-archief aan SALHA overgedragen. 
 
Federatie Behoud Langstraatspoorbruggen: 

Met deze Federatie is er momenteel overleg over het houden van een expositie over de  

Langstraatspoorlijn in de bibliotheek van Drunen. Hiervoor is bij gemeente Heusden een  
projectsubsidie aangevraagd. 
 
Media: 
Met de plaatselijke en regionale kranten (Brabants Dagblad, De Maasroute, De Heusdense Courant, 
Weeklad Waalwijk en De Scherper) en met HTR-teletekst hebben we goede contacten. Regelmatig 
wordt er over onze verenigingsactiviteiten gepubliceerd en onze persberichten worden goed 

opgenomen. In het afgelopen jaar is André Janssen begonnen met het plaatsen van persberichten 
op Facebook. Weerstand ontstaat er bij het plaatsen van berichten over de verkoop van boeken, 
daar men vindt dat dit advertenties zijn. 
 
Op23.3 is er op HTR een uitzending geweest in het programma ‘Tafel van ‘Heusden’, met het 
onderwerp  Baardwijkse Overlaat en Drongelens Kanaal. Aan het programma is door Lambert 
Verheijen, dijkgraaf van Waterschap Aan en Maas, en Gien van Wijk deelgenomen.   

Op 30.5 is een uitzending geweest in hetzelfde met het onderwerp Erfgoednota. Aan het 

programma is door Adrie Verboord deelgenomen. 
 

Jaarlijkse activiteiten. 
 

Vrijwilligersmiddag: 
Op 31 januari is de vrijwilligersmiddag gehouden. Een gezellig samenzijn, waarin de voorzitter de 
circa vijftig aanwezige vrijwilliger(ster)s bedankte voor hun inzet voor onze vereniging.  
Na de pauze is de film ‘Expositie Nieuwkuijk’ getoond. 
 
Algemene Ledenvergadering: 
In dit verenigingsjaar is de Algemene Ledenvergadering met 54 aanwezigen gehouden op 9 

februari in de conferentiezaal van de Stichting Mariapoli Mariënkroon. De notulen van deze 
vergadering zijn elders in dit boekje afgedrukt. 
De vergadering is overschaduwd door het onwel worden van Ton van Oijen. Helaas hebben alle  
inspanningen zijn leven niet kunnen redden. Ton is ’s-avonds op 77-jarige leeftijd in het JBZ in ’s- 

Bosch overleden.   
 
Op 7 december is een extra Algemene Ledenvergadering gehouden met het onderwerp 

‘Huisvesting’. De notulen van deze vergadering zijn elders in dit boekje afgedrukt. 
 
Lezingen en boekpresentaties: 
27.1: Lezing van Jack Didden over “Bevrijding van Noord-Brabant’ in een overvolle zaal van De 
Remise in Drunen. 
 

23.3: Boekpresentatie “Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal” door Gien van Wijk. De 
boekpresentatie is gehouden op het landgoed ‘De Hooge Bank” in Vlijmen. Het eerste boek is 
overhandigd aan Lambert Verheijen, dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas. Voor de uitgave van dit 
boek is een subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Brabants 
Heem. 
 



31.3: Lezing van Gien van Wijk over “Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal” in een 

overvolle zaal van De Remise in Drunen. 
 
25.8: Boekpresentatie “De postgeschiedenis van Vlijmen” door Bart Beaard. Het eerste exemplaar 
is in Brasserie “’t Zusje” overhandigd aan Vlijmenaar en voormalig postbode Louis van der Heijden. 

 
15.9: Lezing van Gien van Wijk over “Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal” in een 
goed gevulde zaal van het Patronaat in Nieuwkuijk. 
 
 
23 t/m 25.10: Boekpresentatie en expositie “Christ van der Aa. Dorpsfotograaf van Elshout” door 
Toon Groot in ’t Rad te Elshout. De eerste prachtige boeken zijn overhandigd aan de nog in leven 

zijnde kinderen van Christ van der Aa. Een grote belangstelling is er geweest voor de expositie 
rondom het onderwerp.  
Op de expositie heeft ook Arold van der Aa een grote inbreng gehad met zijn apparatuur om op 
dezelfde analoge wijze foto’s te maken en af te drukken op glasplaten, o.a. van de 100-jarige 
Frans Spierings. Toen Frans op 5 december zijn 100ste verjaardag vierde, overhandigde Toon Groot 

hem de prachtige foto.  

Voor de uitgave van dit boek is een subsidie ontvangen van de Hagedoorn Stichting. 
Op de expositie zijn voor de eerste maal de twee oprolbare banieren van onze vereniging gebruikt. 
Het ontwerp en de aankoop zijn door André Janssen gedaan. 
 
31.10: Boekpresentatie “Drunen ontsnapt aan massamoord” door Geke van de Merwe. 
Het boek is gepresenteerd in een overvolle Drunense molen bij gelegenheid van de afsluiting van 
de eerste fase van de restauratie. Het eerste exemplaar van het prachtige boek is overhandigd aan 

mevr. Betje Knippels-Verhoeven, de oudste nog levende uit de groep van 95 die in november ’44 in 
de molen geschuild heeft. Voor de uitgave van dit boek is een subsidie ontvangen van de 
Hagedoorn Stichting. 
 
10.11: Lezing van Jos Swanenberg over “ Dialecten”. 
In een goed gevulde zaal van Het Patronaat te Nieuwkuijk heeft Jos Swanenberg een interessante 
lezing gehouden, aangevuld met een panel van een viertal lokale dialectsprekers. 

 

8.12 Lezing van Bart Beaard over “Architectuur Bossche School”. In een volle zaal met 
geïnteresseerden en/of kenners van het onderwerp in het Gouverneurshuis in Heusden.  
 
Lezingen en/of quiz ‘Ken Uw Heem’ door Rini Wouters en Johan van den Ossenblok 
10.2 voor Vrouwen van Nu in de Korf te Vlijmen 

4.3 voor de Zonnebloem in de Emmamolen te Nieuwkuijk 
19.3 voor Vrouwen van Nu in het Patronaat te Nieuwkuijk 
25.3 voor het KBO in de Mand te Vliedberg-Vlijmen 
1.4 voor het KBO in de Korf te Vlijmen 
 
Excursies: 
De jaarlijkse dagexcursie maken we op zaterdag 6 juni met ca. 90 personen in twee KRAS-bussen 

naar Amersfoort.  
 
De najaarsexcursie is op 12 september en met 160 deelnemers is op 2 WILJO-boten vanuit 

Heusden een vaartocht gemaakt over de Maas en het Maximakanaal naar de Zuid-Willemsvaart bij 
Den Dungen. Op beide boten is door Ad Hartjes een lezing gehouden over de geschiedenis van de 
Zuid-Willemsvaart en het project Maximakanaal.  
 

Beide excursies zijn georganiseerd door Ans Zeeuwen en Bart Beaard. 
 

Werkgroepen en Projecten. 
 
Monumenten: 

De werkgroep Monumenten volgt de vergaderingen van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. 

 
De ontwikkelingen met betrekking tot ”herbestemming van kerken”, “gymzaal Heusden-Vesting” 
en “Achterstraat 66” worden door ons goed gevolgd. Onze vereniging zal echter geen standpunt 
innemen bij deze ontwikkelingen, omdat hiervoor het mandaat van de leden ontbreekt. 



 

Door Gien van Wijk is het boek “Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal” uitgegeven. 
Over dit onderwerp heeft hij twee lezingen namens onze vereniging gegeven en een vijftal bij 
andere verengingen. 
 

Gien van Wijk doet nu een onderzoek naar de zogenaamde ‘wederopbouwboerderijen in de periode  
1945-1955’ en dat zal leiden naar een boekuitgifte in 2016. Door het Prins Bernhard Cultuurfonds  
is daarvoor reeds een subsidie toegezegd. 
 
Door Nico Dircksens en Bart Beaard wordt een inventarisatie gemaakt van alle begraafplaatsen en 
de opzet is om over enkele jaren hierover te publiceren.  
Met Parochie Wonderbare Moeder zijn er gesprekken over het niet-ruimen van grafzerken i.v.m.  

cultuurhistorische waarde. Eenzelfde verzoek is ook gericht aan Parochie Vlijmen-Haarsteeg- 
Nieuwkuijk. 
 
Archeologie: 
In De Plekhoek zijn in het afgelopen jaar geen werkzaamheden verricht door de Archeologische 

Werkgroep op het gebied van schoonmaken, sorteren, restaureren, inventariseren en fotograferen 

van archeologische vondsten. 
  
Door de werkgroep is een eindrapportage gemaakt over hun werkzaamheden bij de Komwiel. 
 
Door het archeologisch bureau RAAP is, in opdracht van gemeente Heusden, in 2014 een 
onderzoek gedaan  bij graafwerkzaamheden aan de Hoofdstraat in Herpt. De eindrapportage is dit 
jaar verschenen. 

 
Enkele leden van de werkgroep zijn betrokken geweest bij de werkzaamheden in het Vlijmens Ven, 
o.a. bij de metaalvondsten door BOAC en bij de vondsten van een sluisje in de Bossche Sloot op de 
plaats waar deze aansloot op de Loonse Turfvaart. 
 
Het probleem van de huisvesting van de AW bestaat al een aantal jaren en de AW heeft dit ook 
met regelmaat, tezamen met ideeën voor een mogelijke oplossing, bij het bestuur kenbaar 

gemaakt. Besloten is nu om een 75 m2 groot semipermanent gebouw te huren. Zie elders in dit 

overzicht.  
 
Regelmatig wordt door een archeologische bureau een beroep gedaan op de kennis van onze 
vereniging over archeologische vondsten ten behoeve van archeologisch bureauonderzoek van 
bouwprojecten.  

 
Rondleidingen/demonstraties: 
1.3 Rondleiding buurtvereniging De La Courtstraat door Anton van der Lee en Peter de Jongh. 
30.5 Speurtocht Jong Nederland door Martijn van de Wiel 
27.6 Fancy fair op Abdij Mariënkroon door Peter de Jongh en An Pullen 
28.7 Rondleiding voor Zomerschool KBO-Drunen, door Educatiecommissie. 
13.10 Lezing voor Stichting Honsoirde door Adrie Verboord en Johan van den Ossenblok 

 
 
Natuur & Landschap: 

Bestuurslid Bert van Opzeeland is betrokken bij een aantal werk- en projectgroepen over de 
volgende onderwerpen: 
- Provincie Noord-Brabant: Zuider Waterlinie. Natura 2000: Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche 

Broek en Loonse en Drunense duinen en Leemkuilen. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

(GOL). 

- Gemeente Heusden: Groenontwikkelfonds Brabant (GOB). Elshoutse Zeedijk: dubbele sluis. 

Nieuwkuijkse Wiel: inrichting. Haarsteegse Wiel: inrichting. Geerpark: inrichting en archeologie en 

Landgoed d’Oultremont: monumentale bomen. 

- Natuurmonumenten: Natuurbeleving in het Vlijmens Ven, Moerputten en Vughtse Gement. 

Publicatie eind 2017: Blues in the Marshes. 

- Dassenwerkgroep Brabant: Dassen in de Loonse en Drunense Duinen en omgeving. Artikel blad 

Zoogdier. 

- De Groene Vesting: Linie 1629. 



- Algemeen: Blues in the Marshes. Ommetje Elshout. Grens 1795 Holland en Brabant: 

grenspalenproject. Mater Mosa. Rondleidingen college van Heusden: Nieuwkuijkse Wiel en Blues in 

the Marshes. Martens en Van Oord: o.a. rondleidingen Vlijmens Ven. Natura 2000-dag: standje. 

- Plekbord: serie over Blues in the Marshes. Notuleren Bestuurs- en Algemene 

Ledenvergaderingen. 

 
Werkgroep Foto en Film: 
 
De werkgroep kent de leden: Gien van Wijk, Nio de Bonth, Wil Strik en Ad Hartjes. 

 
M.i.v. 2016 zal de werkgroep de MGT-rubriek ‘Foto van de maand’ verzorgen. 
 
Door bibliotheek Drunen zijn een 800-tal kermisfoto’s uit 1972 gedigitaliseerd. Telkens wordt een 
serie geplaatst op hun multitouchtafels. Op Facebook is de gehele serie geplaatst en daarop zijn 
veel reacties gekomen. 
 

André Janssen en Gien van Wijk volgen de mogelijkheden voor het gebruik van Brabant Cloud. 
 
Educatiecommissie: 
Op 4 oktober vond voor de vierde keer de jaarlijkse 'Heemkunde, Ontdek het Samen' dag plaats, 
welke editie in het teken van ‘dierendag’ stond. De Werkgroep Educatie heeft de eerste zondag van 
oktober vastgelegd voor deze activiteit.  
De dag is  uiterst succesvol verlopen mede dankzij de inzet van een twee- en dertig vrijwilligers. 

Op basis van de ervaringen van voorgaande jaren zijn er voor de 4e versie van deze dag diverse 
aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er diverse activiteiten aangepast of 
vervangen, is de locatie wat compacter gehouden en zijn er elementen toegevoegd om deelnemers 
te stimuleren om alle activiteiten te bezoeken. 
Bezoekers konden zich digitaal inschrijven voor de HOHS-dag. Dit heeft geen problemen 
opgeleverd. Ook was er een mogelijkheid om op locatie in te schrijven.  

Voor 2015 waren de verschillende activiteiten meer geconcentreerd rondom de Plekhoek. Dit heeft 
goed gewerkt. Er ontstond een meer marktachtige sfeer met een gezellige drukte. Ook de 
vrijwilligers bij de verschillende activiteiten waren hierdoor meer bij elkaar betrokken en hadden op 

een voor hen wat rustiger moment even de tijd om bij de andere activiteiten te gaan kijken. Het 
weer was uitstekend hetgeen bevorderlijk was voor de sfeer. 
Van de mogelijkheid om deel te nemen aan ruim 15 activiteiten waaronder een puzzeltocht werd 
door 48 kinderen gebruik gemaakt. Op 22 november hebben de prijswinnaars van de puzzeltocht, 

vier volwassen en vier kinderen, een rondleiding op de abdij gehad. Deze is verzorgd door Rini, 
Nico, Martijn en Johan. Ook Sibiel van Haastrecht heeft hieraan een bijdrage geleverd met een 
korte en bondige uitleg over Focolare. 
Behalve deze dag hebben nog een aantal activiteiten plaatsgevonden zoals de deelname aan de 
Zomerschool voor senioren en het verzorgen van een rondleiding voor Jong Nederland. 

 
Huisvesting 
Zie de notulen van de extra Algemene Ledenvergadering op 7 december elders in dit blad. 
De voortgang hangt af van de vergunningsverlening door gemeente Heusden tot het plaatsen van  
het gebouw op het abdijterrein. 

Uit het Coöperatiefonds van de Rabobank is inmiddels een subsidie ontvangen van €2500 voor het  
project. 

 
 
 
Januari 2016 
 

Bart Beaard 
secretaris 


