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Beste lezers 
 
April is een historische maand. Nederland krijgt op 30 april sinds 1890 weer een koning. 
Prins Willem-Alexander zal koningin Beatrix opvolgen. 
Het overlijden van Bisschop Muskens kreeg veel aandacht in de media. Tiny Muskens 
werd begraven op 23 april jl. op het kerkhof te Elshout. 
Verder in dit nummer weer een artikel van Bert van Opzeeland. We besteden aandacht 
aan het nieuwe boek van Hans van Eeden en er staat een reünie op stapel van de 
Voetiusschool in Vlijmen. 
Iedereen kan stemmen op het Halvezolen pad en men kan nog steeds inschrijven voor 
onze excursie naar Aken. Onze vereniging is volop in beweging.  
De redactie 
 

 

Grote verzameling werktekeningen van de Bossche School 
   

Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft het archief van 
Architectenbureau van der Laan (1946–1995) openbaar gemaakt en beschikbaar 
gesteld voor onderzoek. Zowel online als fysiek kan het publiek nu kennis nemen 
van dit gevarieerde archief dat een grote verzameling werktekeningen bevat van de 
architectuurstroming ”De Bossche School”. De theorie van de Bossche School, die 
een onophoudelijke inspiratiebron was voor hun werk, is namelijk door de stichter 
van het bureau, Nico van der Laan, en zijn broer de benedictijner monnik Dom Hans 
van der Laan, ontwikkeld.  

 
Architectenbureau 

In het najaar van 2012 heeft architect Hans van der Laan van het huidige Bureau van der 
Laan het archief door een schenking overgedragen aan het BHIC. In 1946 begon zijn 
vader, Nico van der Laan (1908-1986) een architectenbureau in ’s-Hertogenbosch. Het 
bureau was gevestigd aan de Peperstraat 25. Na verschillende verhuizingen en 
naamswijzigingen was het laatste vestigingsadres: Oude Dieze 19 te ’s-Hertogenbosch. 
Daar zat het tot maart 2010. 
  
De Bossche School 

De naam van de stroming ”Bossche School” is ontleend aan de cursus Kerkelijke 
Architectuur die in de periode van de wederopbouw tussen 1946 en 1973 in het Kruithuis 
in Den Bosch wordt gegeven. De opleiding is bedoeld om architecten te begeleiden bij de 
herbouw en nieuwbouw van de katholieke kerken na de oorlog. Docenten worden de 
benedictijner monnik Dom Hans van der Laan (1904-1991), Nico van der Laan, Cees 
Pouderoyen en later ook o.a. Jan de Jong en Harry van Hal. 
In de eerste jaren, tot ca. 1958, staat de cursus nog dicht bij de traditionele opvattingen 
van de Delftse School, is het onderricht georiënteerd op de vormentaal van het vroege 
christendom en houdt men zich vooral bezig met de verkenning en bewuste hantering van 
een universeel maatsysteem, het z.g. plastisch getal dat in 1929 werd ontdekt. In het begin 
van de jaren zestig verandert dit beeld ingrijpend. De cursus ontwikkelt zich dan tot een 
onderzoeksinstituut voor het hele terrein van de architectuur en stedenbouw. De 
architecten, onder de bezielende leiding van pater Hans v.d. Laan, bestuderen een 
compleet stelsel van nieuwe theoretische inzichten en ontwikkelen daarbij een geheel 
eigen, gezamenlijke vormentaal die de Bossche School gaat heten.  
 
Vormgeving 

De periode voor 1958 wordt gekenmerkt door een sterke invloed van de vroegchristelijke 
architectuur. Deze zorgvuldige en beeldbepalende bijdrage aan het stads- en dorpsbeeld 
is een kort leven beschoren. Later wordt een belangrijk kenmerk van de Bossche School 
de sobere vormgeving en afwerking van de gebouwen. Er wordt op een heel directe 
manier gebruik gemaakt van eenvoudige materialen, zoals baksteen, beton en hout. 
Opvallend is steeds de heldere geometrie, gebaseerd op het maatsysteem van het 
plastisch getal. Meer ornament, meer gedetailleerde middelen dan de strikt noodzakelijke 
worden gemeden. De Bossche School manifesteert zich niet alleen in de naoorlogse
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Maquette restauratie gemeentehuis in Haaren 

 

kerkenbouw maar drukt ook een kenmerkend stempel op 
vooral de Brabantse stads- en dorpsgezichten in de tweede 
helft van de twintigste eeuw. 
 
Het archief 

Het archief bevat foto’s, presentaties en werktekeningen 
van huizen, kapellen, kerken, grafstenen en andere 
gebouwen en monumenten in Brabant en daarbuiten, maar 
bevat ook onderwijsgegevens met tekeningen voor de 
cursus Kerkelijke Architectuur in ’s-Hertogenbosch. De 
inventaris van het archief is in te zien op: 
(www.bhic.nl/onderzoek). Documenten en foto´s uit het 
archief kunt u raadplegen in de studiezaal van het BHIC te 
’s-Hertogenbosch.  
 

  

Flora Fauna en natuur 
 
In de gemeente Heusden en directe omgeving loopt een 
aantal projecten waarbij Heemkundekring ”Onsenoort” is 
betrokken. Zij neemt hieraan deel vanwege haar kennis van 
natuur, landschap, archeologie en (cultuur)historie. In het 
Plekbord wordt maandelijks in het kort aandacht 
geschonken aan één van de projecten. 
 
Deel 14: toekomstvisie landgoed Plantloon 

Landgoed Plantloon maakt onderdeel uit van Nationaal Park 
De Loonse en Drunense Duinen en ligt tegen de zuidkant 
van Waalwijk in de gemeenten Loon op Zand en, voor een 
stukje, Heusden. Natuurmonumenten is bezig om voor het 
landgoed een toekomstvisie te maken. Zij acht dit belangrijk 
omdat er in wordt vastgelegd welke waarden van het gebied 
dienen te worden beschermd en waarom. Maar ook nieuwe 
ideeën, die passen bij een duurzame toekomst, worden 
hierin opgenomen. 
 
 De wortels van Plantloon gaan terug tot in de dertiende 
eeuw. Er werden toen enkele hoeven ontgonnen. Van twee 
kanten dreigde het gevaar. Aan de zuidzijde breidde het 
stuifzand zich uit en aan de noordzijde waren dijken nodig 
om het maaswater te keren. De oudste is de Meerdijk uit de 
dertiende eeuw, die als achterdichting diende voor de Grote 
Waard. In het landgoed zijn restanten te vinden van de 
Loonse Turfvaart. De turfvaart werd aangelegd tussen 1397 
en 1420. Via de vaart werd turf vervoerd naar ’s-
Hertogenbosch. Zij was slechts een roede (= 5,75 m) breed 
en zo ondiep dat er alleen platbodems konden varen. De 
turfpleit, waarop de turf werd vervoerd, was ongeveer 14 
meter lang en moest worden ”voortgeboomd”. Het 
Galgenwiel, dat in het landgoed ligt, dankt zijn naam aan de 
galg die door Dirk van Haestrecht, heer van Venloon (Loon 
op Zand) begin vijftiende eeuw werd opgericht. Dirk wilde 
hiermee zijn rechten op het gebied duidelijk maken. Dit 

leidde tot ongenoegen bij Foijke Foijkens, heer van 
Waalwijk die de rechten van Dirk betwistte. Foijke liet de 
galg afbreken en dit leidde tot ”oorlog”. 
In het midden van de negentiende eeuw kwamen nieuwe 
ontginningen tot stand. Het huidige Planloon heeft zijn 
bestaan te danken aan de familie Timmermans uit Waalwijk. 
Stukje bij beetje kochten zij het landgoed op, waarna het 
ingebracht werd in de ”N.V. Noord-Brabant, Maatschappij 
van Verzekering op het Leven” in Waalwijk. Aan het einde 
van de negentiende, begin twintigste eeuw werd het 
landgoed door de familie Timmermans verder ontgonnen. In 
1968 kwam het in eigendom van Natuurmonumenten voor 
een bedrag van 2,2 miljoen gulden, waarvan de helft door 
de Provincie Noord-Brabant werd gesubsidieerd.  
 

 
Een van de fraaie boerderijen in Plantloon 

 

Het huidige bosrijke landgoed Plantloon met zijn statige 
lanen, hoeves, dijkjes en graslanden is na 1940 nauwelijks 
veranderd. Het is nu 239 ha. groot. In ecologisch en 
cultuurhistorisch opzicht is het landgoed een pareltje. Het 
ligt dicht bij Waalwijk en Drunen en vooral omwonenden 
maken graag een ommetje door het gebied. Het vormt een 
sterk contrast met het dynamische stuifzandlandschap ten 
zuiden ervan. Dit is de reden waarom dit gebied een heel 
ander beheer vereist om recht te doen aan het bijzondere 
karakter ervan. In het gebied ligt een aantal wielen, de 
Baardwijkse Overlaat en het Drongelens kanaal grenzen 
eraan. Er loopt een aantal dijken en kades doorheen en er 
is een aantal hoeves te vinden: De Hoeve (1900), Hoeve 
Plantloon (1858), boerderij Achterste Hoeve en De Soijers 
Hoef (1838). De natuur is er erg rijk. Er komen veel planten 
voor, waarvan 50 Rode-lijst soorten en ruim 70 vrij 
zeldzame soorten voor Noord-Brabant. Van de zoogdieren 
komen onder andere de das en de ree voor. Het gebied ligt 
in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en vormt onderdeel 
van het Natura 2000 gebied De Loonse en Drunense duinen 
en is daarmee Europees beschermd.  
  
Cultuurhistorie, natuur en recreatie zijn belangrijke pijlers 
voor de toekomstvisie van Plantloon. De uitdaging is om 
een goede balans te vinden in het verder ontwikkelen en het 
beschermen van de natuur, het behouden van elementen 
die de geschiedenis van het gebied vertellen en het 
ontvangen van publiek.  
Natuurmonumenten zal de komende tijd keuzes moeten 
maken. Dit doet zij met de gebruikers van het gebied. In het 
najaar van 2012 heeft zij met omwonenden en 
belanghebbenden van het gebied hun kennis, ideeën en 
wensen in kaart gebracht. Alle ideeën zijn geïnventariseerd 
en op de website te lezen. Met de input ging 
Natuurmonumenten verder aan de slag en de bedoeling is 
om in april of mei haar toekomstvisie te presenteren. Voor 
meer informatie zie: 
http://www.natuurmonumenten.nl/landgoed-plantloon. 

 
Bert van Opzeeland 

http://www.bhic.nl/onderzoek


Reünie basisschool Voetius Vlijmen  
op 31 augustus 2013 

 
Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de reünie van de 
Voetiusschool t.g.v. het 50-jarig bestaan. 
Plaats: het schoolgebouw aan de Constantijn Huygensstraat 
1 te Vlijmen op 
 
Zaterdag 31 augustus 2013 
Aanvang 13:00 uur 
Afsluiting +/- 17:00 uur 
Bijdrage in de kosten € 25,00 
 

Graag dit bedrag overmaken op bankrekening 181972336 
t.n.v. basisschool Voetius met als omschrijving: reünie - je 
naam - laatste schooljaar zodat jouw inschrijving definitief 

wordt.  
Met de bijdrage wordt niet alleen gezorgd voor een mooi 
programma en een prima catering. Het geld wat overblijft, 
zal ter beschikking gesteld worden aan het project 
”Natuurlijk Groen Schoolplein”. 

In de week van het 50-jarig bestaan zal de reünie in het 
teken van het Natuurlijk Groen Schoolplein komen te 

staan. Een nieuw en natuurlijk groen schoolplein waarin 
mens, dier en natuur centraal staan en kinderen spelend en 
ontdekkend leren. 
 
Waar mogelijk zullen wij proberen een financiële bijdrage te 
leveren aan dit mooie project. De Voetiusschool zoekt ook 
nog sponsoren en helpende handen om het nieuwe 
schoolplein te realiseren. 
Meer informatie hierover is te lezen op 
de reüniewebsite www.voetiusschool-reunie.nl.  

Ook kun je jezelf hier aanmelden voor de reünie, zodat we 
je op de hoogte kunnen houden. 
We vinden het heel leuk om je te in augustus te ontmoeten! 
 
De reüniecommissie 
WEB:   www.voetiusschool-reunie.nl 
E-mail: voetiusschool.reunie@gmail.com 
 

 

Expositie ”PaspARToe” 
 
Van zaterdag 27 april tot en met maandag 20 mei 2013, 
iedere zaterdag, zondag en 2

e
 Pinksterdag van 13.00 tot 

17.00 uur, is in de toren van Abdij Mariënkroon te 
Nieuwkuijk een bijzondere expositie te zien. 
Het werk van atelier PaspARToe, (voorheen gevestigd te 
Vlijmen, thans in Waalwijk) een creatief en ambachtelijk 
arbeidscentrum voor mensen met een beperking, is dan te 
bezichtigen.  
Het betreft keramiek, schilderijen en andere 
cadeauartikelen. De toegang is gratis. 
 

 

Mei bedevaartmaand 
 
In de meimaand zijn er daarom in Elshout extra 
eucharistievieringen, maar liefst vijf per week! (zondag 
08.00 uur, 09.30 uur en 11.30 uur. Door de week op 
donderdag- en vrijdagavond om 19.00 uur). 
 
Onzen Dag 

Jaarlijks op 31 mei, “Onzen Dag”, wordt om 19.00 uur een 
openluchtmis met Sacramentprocessie vanuit de kerk naar 
de Mariakapel en terug gehouden. Elk jaar wordt een 
bijzondere bedevaartganger gevraagd om als 
hoofdcelebrant voor te gaan in deze processie. Iedereen is 
van harte welkom. 

 

In Memoriam 
 

 
 

Tiny  Muskens, oud- bisschop van Breda 
 

17 april jl. overleed op 77 jarige leeftijd oud-bisschop 
Tiny Muskens van Breda in een zorgcentrum in 
Teteringen. Tiny Muskens werd op 11 december 1935 
geboren in het kerkdorp Elshout. 
Hij werd in 1994 door paus Johannes Paulus II tot 
bisschop van Breda benoemd en was daarmee de 
negende bisschop van Breda en de opvolger van 
bisschop Ernst. 
Bisschop Muskens werd ook wel de “Rooie Bisschop” 
genoemd en werd door zijn bewogenheid al snel het 
sociale gezicht van de kerk. Hij zei onder meer op tv dat 
het stelen van brood moet kunnen als er geen andere 
mogelijkheid is om te overleven. Hij was verder voor 
condoomgebruik als middel om aids te voorkomen en 
was voorstander van het afschaffen van het celibaat. 
 
Er verschenen ook een aantal boeken over Bisschop 
Muskens, waarvan het bekendste wel zijn levensverhaal 
“Wees niet bang” is, dat in 2004 opgetekend werd door 
Arjan Broers. 
In het meinummer van 2012 verscheen een artikel over 
hem in MGT. Blz. 78. 
 
Tiny Muskens werd in 2007 opgevolgd door bisschop 
Van den Hende. Zijn termijn liep eigenlijk tot 2010, maar 
na twee lichte herseninfarcten besloot hij om eerder zijn 
functie neer te leggen. 
 
Op dinsdag 23 april werd hij op zijn nadrukkelijke wens 
begraven op het kerkhof van Elshout 
 
Laat hem bij God de rust vinden die hij verdient. 
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Het zit in de familie! 
 

 
Anne, Margo en Kees van den Oord 

 

Op donderdag 21 maart jl. werd in de bomvolle trouwzaal van het 
voormalige stadhuis van Heusden, het boek “Ronduit Heusden” 

gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan 
burgemeester Jan Hamming. Een mooi product hebben Kees en 
Margo van den Oord en hun dochter Anne de Bonth - van den Oord  
gemaakt. De interviews met de Heusdenaren werden gedaan door 
Margo en Anne, terwijl Kees verantwoordelijk was voor de historische 
feiten en de eindredactie. Het zit echt in de familie. Het kleurrijke 
boekwerk van 128 pagina’s met vele historische foto is onder andere 
te koop bij het secretariaat van onze vereniging. 
 
ISBN/EAN: 978-90-74711-21-0 
De verkoopprijs bedraagt € 22,95  
zie verder: www.hkkonsenoort.nl. 
 

 

Dagexcursie naar Aken 
 
Op zaterdag 15 juni is dit jaar de grote excursie 
gepland. We gaan dan naar Aken, de stad van 
Keizer Karel de Grote. Meer dan 2000 jaar oud, 
een stad met vele mooie monumenten, waarvan 
vooral de Dom wereldberoemd is. Samen met het 
stadhuis en de vele oude gebouwen vormt die 
het middelpunt van deze historische stad. De  
Dom was in 1978 het eerste Duitse monument op 
de werelderfgoedlijst van de UNESCO.  
Ook is Aken een universiteitsstad. Er staan zo’n 
45000 studenten ingeschreven. 
 
Bron van alle roem is het water. De 
geneeskrachtige werking van deze hete bronnen 
gaf de doorslag dat Keizer Karel deze stad tot 
zijn lievelingsresidentie verkoos. Rondom de stad 
hebben twee ringmuren gelegen die de stad 
moesten beschermen tegen indringers. Hiervan 
zijn nog enige overblijfselen, muurfragmenten, te 
zien. Kortom Aken is meer dan de moeite waard 
om te bezoeken.  
 
Om 8 uur willen we vanaf Abdij Mariënkroon 
vertrekken en om 10 uur in Aken aankomen. We 
beginnen dan zoals gewoonlijk met koffie of thee 
en gebak. Om 11 uur worden we door de 
Nederlandstalige stadsgidsen opgehaald. Die 
brengen ons na afloop van de rondleiding van 
anderhalf uur naar het lunchadres. We zijn er 
weer in geslaagd om hiervoor een paar mooie 
locaties te reserveren in het hartje van de stad. 
De kosten voor deze mooie excursie bedragen 
€42,50 p.p. U kunt het geld overmaken op onze 
rekeningen bij de Rabobank 136504418 of ING 
1574394 t.n.v. Heemkundekring Onsenoort te 
Nieuwkuijk. 
 
Voor inschrijving:  zie pagina 6 

 

 

Over Boeken gesproken 
 
 ”Groeten uit Oudheusden”, een dorp in 
beweging. 
 
Op maandagavond 6 mei wordt het 148 
pagina’s tellende boek ”Groeten uit 
Oudheusden, een dorp in beweging” ten doop 
gehouden. Auteur is de Heusdense freelance 
journalist Hans van den Eeden, lid van de 
HKK Onsenoort.  

In vijf hoofdstukken wordt op een boeiende wijze 
aandacht aan een variatie van onderwerpen 
besteed. In het eerste hoofdstuk staan de 
geschiedenis en de ontwikkeling van het dorp 
vanaf 1935 centraal. 'Tot de herindeling in 1935 
vormde Oudheusden, samen met Elshout en 
Hulten, de zelfstandige gemeente Oudheusden'. 
Na de Tweede Wereldoorlog had de gemeente 
Heusden plannen om de wallen van de vesting te 
slechten en de grachten te dempen. De 
Rijksdienst voor Monumentenzorg stak daar een 
stokje voor. Besloten werd tot restauratie van de 
vesting. In verband met de sterke groei van 
Verolme en Jonker Fris was de vraag naar 
woningen groot. Als antwoord hierop werd 
besloten om in rap tempo nieuwbouw in 
Oudheusden te realiseren. In verband met de 
slechte kwaliteit van de woningen in de vesting 
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Tekening van het poortgebouw 

 

verruilden veel Heusdenaren hun woning voor een moderne 
doorzonwoning in Oudheusden. Door de eenzijdige 
bestuurlijke aandacht voor de restauratie van de vesting 
verloederde Oudheusden langzaam. Thans wordt een 
inhaalslag gemaakt. 
 
Eigenheid 

In “Groeten uit Oudheusden” vertelt wethouder Margo 
Mulder over de ambities en het project ”Hart voor 
Oudheusden”. Ook wordt duidelijk dat de metamorfose die 
het dorp ondergaat nu reeds haar vruchten afwerpt. Tevens 
blijkt, dat de gemeente in Oudheusden meer nadruk wil 
leggen op de eigen identiteit van het dorp. Voorbeelden zijn 
het Oude Maasje, de oude begraafplaats, de locaties van de 
voormalige burcht en het kasteel Nieuwenroy. In het boek 
wordt aandacht besteed aan het onlangs opgeleverde 
Castellum. In een speciaal hoofdstuk Groen van Toen 
krijgen het Oude Maasje, de Eendenkooi Ter Kwak, het 
Natuurgebied Pax en de volkstuinen een extra accent. 
Fraaie foto’s van Annie van Bokhoven en Wilhelmien Marti 
zijn in dit hoofdstuk opgenomen. In het boek word je verrast 
door een verhaal van acht kinderen De Hart, die in het 
poortgebouw van het voormalige kasteel Nieuwenroy 
geboren zijn. Ook maakt de lezer kennis met het echtpaar 
Marientje van der Staak (1867-1946) en Hanneke van der 
Staak-Beaart (1871-1941). Zij woonden tussen 1899-1941 
in het voormalig poortgebouw van het kasteel.  
 
Kasteel 

De lezer wordt aan de afbraak van de restanten van het 
poortgebouw en het kasteel in de jaren zestig herinnerd. 
Nadat de stenen afgebikt waren werden ze voor de 
restauratie van de vesting gebruikt. In het boek vertellen 
veel bewoners over hun betrokkenheid bij Oudheusden. Zo 
steekt het echtpaar Kees en Antoinette van Bladel hun 
liefde voor heemkunde niet onder stoelen of banken. 
Bijzonder is het verhaal van het echtpaar Jan en Trees 
Muskens die aan de landelijke Oosters wonen. Het echtpaar 
plantte zeventigduizend boompjes. Gedreven vertelt Jan 
Muskens, broer van de bisschop, over zijn ervaringen bij het 
beheer van het jachtgebied. Feilloos weet hij de historische 
namen van de voormalige gronden en weilanden in en rond 
Oudheusden op te noemen. Boeiend is de analyse van de 
komst van de mensen uit andere culturen. Het toegankelijke 
geschreven boek is voorzien van fraai beeldmateriaal.  
 
Bijzonder zijn de oude foto’s uit de collectie van onder 
andere Heusdenaar Bert Boeren. Patrick Guitjens, fotograaf 
van het Brabants Dagblad, fotografeerde tal van bewoners. 
Auteur Hans van den Eeden heeft verschillende 
cultuurhistorische publicaties op zijn naam staan. 
 
Vanaf 7 mei is het boek te koop. Het kost  € 14,95 en is 
te koop bij de boekwinkels De Veerpoort in Heusden, 
Sikkers in Drunen en Bruna te Vlijmen. Ook kan het 
boek worden besteld via www.brandarispers.nl 
 

Rabobank project ”Maak je Sterk voor 
elkaar” 
 
Met dit project heeft de Rabobank verenigingen en 
instellingen in ons heemgebied uitgenodigd om een bijdrage 
te leveren aan dat project en heeft daarvoor in totaal 
€15.000,00 ter beschikking gesteld.  
 
Onze HKK Onsenoort heeft de uitnodiging aangenomen en 
heeft ons educatieproject ”Heemkunde, Ontdek het 
Sámen” ingediend en daarvoor een bijdrage van €1.500,00 

aangevraagd. Hier volgen en paar passages uit het 
ingediende project. 
Bij de vraag ”Wat is het doel van het project?” hebben wij 
geschreven: 
 
Het erfgoed van ons heem, ofwel alles wat we elke dag in 
de gemeente Heusden (plus Engelen en Bokhoven) mogen 
aanschouwen en (gelukkig ook vaak) mogen gebruiken, is 
de moeite waard. Om dat erfgoed in stand te houden, 
moeten inspanningen verricht worden, maar naar ons idee 
is het zeker zo belangrijk dat de kennis over het erfgoed 
wordt doorgegeven aan volgende generaties. Daartoe willen 
wij gebruik maken van het enthousiasme van de ouderen. 

 
De vraag ”Waarom is het project maatschappelijk van 
belang”? is als volgt beantwoord: 
Behoud van en waardering voor ons erfgoed vinden wij van 
groot belang. Wij weten ook dat, hoe meer kennis men over 
iets heeft, hoe eerder men geneigd zal zijn om een bijdrage 
te leveren om dat goed in stand te houden. Daaraan willen 
wij met ons project een bijdrage leveren en daarmee ook 
een volgende generatie 'opleiden', die zich ook weer gaat 
inzetten om het erfgoed veilig te stellen voor de generaties, 
die weer na hen zullen komen. 
 
De Rabobank beoordeelt alle ingediende projecten en de 
vijf hoogst genoteerde projecten mogen zich presenteren 
tijdens het Rabobank Ledencafé op maandag 17 juni 2013. 
Wanneer we tot de genomineerden horen, zullen wij 
daarover in het meinummer zeker weer berichten. Het zou 
natuurlijk heel mooi zijn, wanneer wij het gevraagde bedrag 
zouden kunnen binnenhalen om ons project de komende 
jaren ook echt te kunnen uitbouwen. Minstens zo belangrijk 
is het echter om er als vereniging voor te zorgen, dat je op 
zo’n platform je vereniging positief kunt presenteren. Dat 
zullen we zeker doen, mocht het zo ver komen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Adrie Verboord namens de Educatie Commissie 

 

 
 

http://www.brandarispers.nl/


Uit de oude doos 
 

 
 

Hoog bezoek in Drunen 
 

Naar aanleiding van de troonswisseling hebben we de 
volgende foto voor u, ingezonden door Bart Beaard. 
 In 1974 bracht prinses Beatrix een privébezoek aan het 
toenmalige Drunense automuseum Autotron. De foto is 
genomen bij de toegangspoort van het woonhuis van Max 
Lips aan de Grotestraat in Drunen. Op de foto v.l.n.r: Jo 
Beaard, Prins Willem Alexander, Prins Constantijn, Prinses 
Beatrix en Max Lips. 

 
 

Gevonden voorwerp! 
 
Onlangs trof ik, Annelies van der Sanden, tijdens een 
wandeling langs de Nieuwkuijkse Wiel aan de zuidkant 
kloostermoppen en ijsselsteentjes aan. Zie foto. Ik heb de 
volgende opmerkingen en een paar vragen: 
 

 
 
Daar is nogal wat overhoop gehaald en je ziet er stukken 
muur en bakstenen in alle soorten liggen. 

Ik weet dat voor het ontstaan van de wiel de dijk anders liep, 
namelijk dwars door wat nu de wiel is. 
Kan het zijn dat er voor die tijd net binnen of buiten de dijk 
een boerderij of anderszins heeft gestaan? 
Of is het puin dat ik aantref daar gebracht ter versteviging 
van het nieuwe stuk dijk? 
 
Misschien iemand me daar iets zinnigs over vertellen. 
 
Annelies van der Sanden, Nieuwkuijk 
 

De redactie ging al snel op antwoord uit en kreeg de 
volgende reactie: 
 

Ik denk dat het puin vooral afkomstig is uit Drunen, kennelijk 
is daar toen een toren afgebroken. Zie onderstaan fragment 
uit “De ramp van Nieuwkuijk”. 
  
”Onafgebroken reden de karren met puin, afkomstig van de 
ouden toren van Drunen, van de voet van dit eeuwenoude 
monument naar de doorbraak, stortten haar lading op de 
slechts weinige uren te voren aangebrachte tuinen van 
rijshout en palen en reden dan weer terug om een nieuwe 
vracht te halen. 
 

 
  
Op de plaats van de doorbraak stond een huis van Simon 
van Son, binnendijks, zie afbeelding. Maar het puin daarvan 
zal wel op de bodem liggen, en verder weg. 
  
Bert Meijs, Nieuwkuijk 
 

En zo proberen we iedereen te helpen. 

 

 

 

Inschrijving excursie Aken 
 

Om een en ander soepel te laten verlopen vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en op te sturen naar: 
Henk de Wit, Grotestraat 18, 5151JE Drunen, tel. 0416378375 of 0654278294.  
of naar Ans Zeeuwen, Schutterstraat 21, 5241 TS Rosmalen, tel. 0735211235 of 0683574889. 

 

Naam:                                                                                    . 
 

Adres:                                                                                    .  
                           
Woonplaats:                                                                          . 
 
Aantal personen:                 waarvan   A- Visfilet:                    B- Schnitzel:                           .                               


