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Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal 
 

Op dinsdag 31 maart zullen we een lezing organiseren, waarin Gien van Wijk wat meer 
vertelt over zijn boek met dit onderwerp. De lezing wordt gehouden in Partycentrum De 
Remise in Drunen, begint om 19.30 uur en kost €3,- p.p. incl. kop koffie/thee bij 
binnenkomst. Dan is er ook gelegenheid om het bestelde boek af te halen. Het aanmelden 
voor de lezing kan via de mail bestuur@hkkonsenoort.nl of vanaf 15 maart telefonisch bij 

het secretariaat 0416-320995. 
Vanaf 24 maart zijn de boeken ook  te koop bij het secretariaat (Grotestraat 103 te 
Drunen), via onze website en bij de boekwinkels Sikkers in Drunen en Bruna in Vlijmen. 
 

 
 

 
Ledenvergadering 
 

Korte samenvatting van de ledenvergadering op 9 februari: 

- Voorzitter Adrie Verboord hield de Algemene Beschouwingen en gaf een terugblik 
op 2014. 

- Een moment van stilte werd gehouden ter nagedachtenis aan de in 2014 
overleden leden. 

- Adrie de Bonth werd bedankt voor zijn jarenlange  voorzitterschap en kreeg het 
erelidmaatschap. (Bij de vorige ledenvergadering was Adrie ziek) 

- De notulen van de vorige vergadering en het Jaaroverzicht 2014 werden 
besproken. 

- Het ledenaantal steeg in 2014 van 698 naar 721 leden. De groei kon worden 
toegeschreven aan het groot aantal activiteiten 

- Met een positief resultaat  kon het jaar financieel goed worden afgesloten en de 
kascommissie deed verslag van hun bevindingen. 

- De begroting voor 2015 werd goedgekeurd. 

- Het bestuur kreeg enkele wijzigingen: 

-  - Afgetreden: Henk de Wit en Anton van Spijk. 

-  - Gekozen: Adrie van Bladel, Nico Dircksens en André Janssen. 

- Huisvesting. Door de voorzitter werd verslag gedaan van de stand van zaken. 

- De agendapunten Activiteiten 2015, Rondvraag en de lezing van Mariska 
Heijmans, Streekarchief SALHA, zijn niet meer afgewerkt door het plotseling 
onwel worden van Ton van Oijen. Zie elders in dit Plekbord. 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Als mooi weer fietser hangt de 
racefiets nog even aan de haak. 
Voor het sportieve buiten zijn, 
worden nu de wandelschoenen 
aangetrokken. 
Onlangs liep ik weer mijn rondje 
door de polder achter Nieuwkuijk, 
richting Drongelens Kanaal en daar viel mijn oog op een 
paar weggegooide blikken in de berm. Helaas niet iets, wat 
je anders nooit ziet, maar het zette me wel aan het denken. 
De eerste gedachte was of het tegenwoordig echt niet 
meer mogelijk is om een afstand van een kilometer of vijf of 
tien af te leggen zonder een blikje drinken bij je te hebben. 
Alle jaren, dat ik van Vlijmen naar Waalwijk fietste, heb ik in 
ieder geval nooit een blikje bij me gehad. Maar dat was 
toen, jaren zestig. 
 
De volgende gedachte was, dat het zo jammer is, dat 
zoveel troep zomaar wordt weggegooid. Iets moois is pas 
echt mooi en je kunt er pas echt van genieten, als de hele 
omgeving óók mooi is. Dat geldt volgens mij voor een mooi 
gebouw, maar ook voor een doodgewone, simpele, groene 
slootkant of berm. 
 
Al door lopend en in gedachten voortbordurend op dit 
thema, kwam als vanzelf het werk van vroeger voor de 
zaterdagmiddag weer naar boven. Het rijven van de dam. 
In het Vlijmens heet het tenminste zo, in andere dorpen 
heet het wellicht harken of aanharken. Er waren in die tijd 
nog veel boerderijen met grote erven. Voor de meeste 
huizen lag ook nog geen trottoir, maar ook daar was het 
nog gewoon zand. En al die stukken zand werden op 
zaterdagmiddag allemaal gereven. Een enkeling deed het 
gewoon recht toe, recht aan, maar dat leverde geen 
kunstwerkje op. Daarvoor moest toch minstens een 
visgraat motief in het zand worden getrokken. De echte 
kunstenaars, die waarschijnlijk tegelijkertijd over de meeste 
tijd beschikten, maakten van de hele dam vierkantjes. 
 
Met het rijven werd ook het klein vuil mooi opgeruimd, 
maar ik geloof niet, dat dat het belangrijkste was. Dat was, 
in mijn beleving in ieder geval, toch het prachtige, 
gelijkmatige patroon, dat in die hele dam was aangebracht. 
Je was er even mee bezig, maar als het klaar was, dan gaf 
het wel een heel trots gevoel. Eigenlijk had je dan het liefst, 
dat voorlopig niemand een voetstap of een bandenspoor 
op jouw kunstwerk zou zetten. Maar met ons grote gezin 
was dat altijd ijdele hoop. 
 
Zo‟n prachtig gereven dam, daar kon je het weekend mee 
in. Er kon van alles mankeren aan het huis en alle 
gebouwtjes, die vaak „met niks‟ in elkaar gezet waren, 
maar die gereven dam compenseerde dat ruimschoots. Die 
maakte, dat alle elementen in die omgeving toch met 
elkaar in harmonie waren. Niet op alle doordeweekse 
dagen, want dan moest er gewerkt worden. Maar wel één 
keer per week, op zaterdagmiddag, omdat de zondag toen 
nog écht zondag was. En was het wat stoffig geweest, dan 
kon je dat stof, na gedane arbeid weer lekker afspoelen. 
We hadden inmiddels immers een echte douche.  Allemaal 
heemkunde, niet? 
 
Adrie 

 
 

 

Inleveren kopij voor het volgende 
Plekbord vóór 15 maart a.s. 

 

 
 
Mooiste familiewapen  
 
Een nieuw jaar, een nieuwe winnaar! Ditmaal werd het 
mooiste familiewapen, van afgelopen “Heemkunde 
Speurtocht” op 27 september  jl., gemaakt door welp Bas 
van Heist. Bas tekende een rode haas op een geel schild, 
beschut door drie plukjes gras. Heel leuk, maar wat hebben 
een haas en gras nou met de naam “Van Heist” te maken? 
Nou, niet veel mensen weten het maar er bestaat een 
gebied in België dat de “Hazegraspolder” heet en dit 
gebied ligt in de gemeente Knokke-Heist. Niet bepaald 
naast de deur maar de wijze hoe Bas deze link heeft weten 
uit te beelden is werkelijk geniaal. Het is simpel, duidelijk 
en opgemaakt als een echt heraldisch familiewapen. 
Daarom bestond er ook geen enkele twijfel voor ons om 
Bas tot winnaar te benoemen. Gefeliciteerd Bas van Heist! 
 
Martijn van de Wiel 
 

 
 
Postzegelbeurs in ’s-Hertogenbosch 
 

Op 20 en 21 maart organiseert de ‟s-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging een postzegelbeurs en - 
tentoonstelling onder het thema Brabantica. Het 
evenement vindt plaats in Maaspoort Sports & Events, 
Marathonloop 1, ‟s-Hertogenbosch. Brabantse 
heemkundekringen kunnen zich daar presenteren en van  



 
 
onze vereniging doet Bart Beaard daar aan mee en hij 
geeft er informatie over zijn serie publicaties over de 
postgeschiedenis van de Heusdense kernen 

 

 
“Een Verrassende Tijdreis”  
in Café Zaal D’n Bork, Nieuwkuijk.  
 
Zangeres MarieChristien toert met haar gloednieuwe show 
“Een Verrassende Tijdreis” door de provincie. Deze 
sprankelende podiumvrouw  bezoekt op vrijdag 17 april a.s. 
Café Zaal D‟n Bork, Nieuwkuijksestraat 139, in Nieuwkuijk, 
aanvang 20.15 uur. 
 

Op vertoon van dit berichtje bedraagt de entree voor u en 
uw introducés slechts € 5.00 (normale prijs € 7.50) per 
persoon. 
 

Voor een eerste indruk 
in beeld en geluid kijkt u 
op: 
www.mariechristien.nl

onder de knop “Thema-
voorstellingen” kunt u 
doorklikken naar de 
Verrassende Tijdreis en 
een filmfragment 
starten… 
 
Gezien het succes van 
een aantal intieme 
voorstellingen maakte 
MarieChristien een 
gloednieuwe 
theatershow: “Een 
verrassende tijdreis” en 

“wandelt” door 18 jaar repertoire. 
  
In deze show beleeft het publiek een hernieuwde 
kennismaking met alle mooie liedjes van vroeger tot nu, 
meest zelfgeschreven. Een theatervoorstelling om nooit te 
vergeten. Met haar kenmerkende zuivere en verstaanbare 
stem zingt zij haar mooiste eigen nummers  over de 
gewone en herkenbare dingen in het leven. Anekdotes en 
vooral veel interactie met het publiek èn verzoeknummers. 
Deze voorstelling heeft wederom alle ingrediënten in zich 
voor een heerlijke avond uit. Kom, geniet en beleef die tijd 
opnieuw. Komt u ook? 
 
Reserveren is wel gewenst: via  www.mariechristien.nl of 

telefonisch 0413 274250 

 

Tragisch verloop  
Algemene Leden Vergadering 
 
Op maandag 9 februari 
waren we met de ALV net 
aan de pauze toe, toen 
Ton van Oijen onwel werd. 
Onmiddellijk is begonnen 
met reanimeren, eerst op 
eigen kracht en spoedig 
met behulp van de AED. 
Na aankomst heeft het 
geneeskundig team van de 
ambulances het werk 
overgenomen. Helaas 
hebben alle inspanningen 
het leven van Ton niet 
kunnen redden. Vlak voor 
middernacht kregen wij 
bericht, dat hij in het ziekenhuis was overleden. Ton is 77 
jaar geworden. 
 
Niets wees er op, dat dit zou kunnen gebeuren. Ton woont 
in Siebengewald, Noord- Limburg, maar ondanks de 
afstand bezocht hij elk jaar de ALV. Het was voor hem een 
mooi avondje uit en een perfecte reden om weer naar zijn 
geboortedorp Nieuwkuijk te gaan. Tijdens de ALV was hij 
betrokken zoals altijd, met volop vragen en zijn mening 
gevend over alles wat onze HKK Onsenoort aangaat.   
 
En plotseling gebeurt het totaal onverwachte. Hoe gelukkig 
mogen wij ons dan prijzen met de onvoorwaardelijke inzet, 
waarmee onze EHBO‟ers en andere medisch deskundigen 
aan de slag gaan. Hoe indrukwekkend is dan ook het team 
van Focolare, dat onmiddellijk de algehele leiding in 
handen neemt.  Heel veel respect voor allen, die voor het 
leven van Ton gevochten hebben, is hier op zijn plaats. 
 
De afloop is anders geworden dan we gehoopt hadden. Wij 
verliezen met Ton een heel betrokken lid, die van 2006 tot 
2008 ook als bestuurslid onze vereniging heeft gediend. 
Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
verliezen met Ton nog veel meer. Wij wensen hen allen 
sterkte om met het gemis van Ton om te leren gaan. 
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HoWaBo – Natura 2000 (deel 1) 
 
In de polders ten zuiden van Nieuwkuijk, Vlijmen en de wijk 
De Kruiskamp in ‟s-Hertogenbosch vinden tot eind 2017 
werkzaamheden plaats in het kader van HoWaBo 
(Hoogwateraanpak ‟s-Hertogenbosch) en Natura 2000. Het 
werk wordt uitgevoerd door Martens en Van Oord (MvO) in 
opdracht van Waterschap Aa en Maas. Van voormalige 
landbouwgrond wordt 700.000 m

3
 afgegraven, nieuwe 

sloten, dijken en een aantal kunstwerken aangelegd. De af 
te graven oppervlakte bedraagt 150 ha. Het grootste deel 
hiervan ligt in het Vlijmens Ven en een klein deel in de 
Honderd Morgen (gem. Vught). Er wordt gemiddeld 40/50 
cm. afgegraven. MvO heeft een informatiecentrum langs de 
Ruidigerdreef in de gemeente Vught. Wij als 
heemkundekring zijn bij het project betrokken en zullen u 
regelmatig op de hoogte brengen van de voortgang van het 
project en wat door ons wordt aangetroffen.  
 
Sluisje in het Vlijmens Ven  

Tot en met het voorjaar van 2015 is BODAC actief in de 
polders. BODAC is onderdeel van Den Ouden Groep en 
heeft zich gespecialiseerd in de opsporing van munitie. 
Voorafgaande aan de afgraving wordt eerst gezocht naar 
onontplofte munitie. In november 2014 stuitte BODAC op 
restanten van een oud sluisje. De locatie werd door 
BODAC voor mij watervrij gemaakt waarna een bijzonder 
bouwwerk tevoorschijn kwam. Door Martens en Van Oord 
(MvO) werd het sluisje bij de gemeente Heusden gemeld 
als archeologische vondst. Tijdens de vondst werden door 
BODAC grote mergelblokken en ander materiaal uit de 
grond gehaald. Het overige deel van het bouwwerk bleef 
gelukkig intact en bevindt zich ong. 80 cm. onder het 
maaiveld. De (zware) blokken  ( zie foto ) en wat kleiner 
materiaal werden na overleg met de gemeente door John 
Schellekens en Ton Schel van onze archeologische 
werkgroep zeker gesteld.  
 

 
 
Zij liggen nu voor nader onderzoek opgeslagen in De 
Plekhoek op Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. Half 
december was er een overleg over de vondsten bij de 
Provincie Noord-Brabant in het provinciaal archeologisch 
depot. Hierbij waren aanwezigen de Provincie, MvO, 
Waterschap Aa en Maas, Gemeente Heusden en Adrie 
Verboord en ik namens onze heemkundekring. Als snel 
bleek dat het een bijzondere vondst zou kunnen zijn en het 
sluisje zou kunnen dateren uit de tijd van de Loonse 
Turfvaart. De Provincie Noord-Brabant nam het initiatief tot 
droogleggen, het verder inmeten, vastleggen en 
beoordelen van de site. Op 20 januari werd de locatie door 
onze heemkundekring in samenwerking met de Provincie 
beoordeeld, wij houden u van de uitkomsten op de hoogte.  

 
 
IJzer uit de polder  

De ijzervondsten die door BODAC uit de polders worden 
gehaald stelt zij ter beschikking aan onze heemkundekring. 
BODAC is tot in het voorjaar hiermee bezig. Door John 
Schellekens en Adri Moonen van de archeologische 
werkgroep wordt het ijzer wekelijks opgehaald, zeker 
gesteld en naar de Plekhoek gebracht. Hierna zal een 
eerste selectie volgen van mogelijke bijzondere vondsten. 
Het niet uitgeselecteerde deel gaat terug naar BODAC, die 
dit aanlevert bij de schroothandel. De opbrengst hiervan 
komt ten goede aan de personeelspot. 
 
Bert van Opzeeland 
 

 

Dagexcursie 
 
De dagexcursie gaat dit jaar op zaterdag 6 juni naar 
Amersfoort. In het volgende Plekbord komt meer informatie 
over deze excursie en is er de mogelijkheid voor 
inschrijven. 
 

 
Dialecten in de Oostelijke Langstraat 
 

Op 19 mei is er in De Remise te Drunen over dit onderwerp 
een lezing en de inleider is de bekende historicus Jos 
Swanenberg. In het volgende Plekbord meer informatie 
hierover en ook over het aanmelden. 
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