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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 
 
Beste lezers, 
 
In het digitale Plekbord een fotoserie van de Drunense molen, die er momenteel weer fier 
bij staat. Met zijn gerestaureerde kap en wieken is dit nu weer een aanwinst voor onze 
gemeente. Opgeven voor de dagexcursie naar Amersfoort op 6 juni kan nog steeds. Zeker 
zijn van een plaatsje op de boot voor de najaar excursie op 12 september naar het 
Maxiamakanaal? Inschrijven kan vanaf nu. 
Bert van Opzeeland heeft weer een bijdrage geleverd over de ontwikkelingen o.a. in het 
Vlijmens Ven. En verder is de Lips-beeldengroep vóór het nieuwe kantoorgebouw van 
Wärtsilä in Drunen nu goed zichtbaar vanaf de Parklaan. Natuurlijk feliciteren wij onze 
leden, die onlangs een Koninklijke  Onderscheiding hebben mogen ontvangen en verdient 
ook de 85

e
 verjaardag van Abt Hopstaken een plaatsje in dit blad. 

 

 

Dagexcursie naar Amersfoort 
 

U kunt tot en met 31 mei nog inschrijven voor de dagexcursie op zaterdag 6 juni naar 
Amersfoort. De kosten voor deze mooie en interessante excursie bedragen €45,- p.p., 

alles inclusief. Het vertrek op Abdij Mariënkroon is half negen. In Amersfoort vertrekken we 
om 17.30 uur en dan zijn we uiterlijk om 19.00 weer terug op de abdij.  
Inschrijven kan met het inschrijfformulier (zie Plekbord-april) of via de website 
www.hkkonsenoort.nl onder ‘agenda’. Het bedrag s.v.p. overmaken op rekening 

NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te Nieuwkuijk.  
 

 

Ontdek het Maximakanaal 
 

De najaar excursie wordt gehouden op zaterdag 12 september en we varen dan met de 
Zeearend van WILJO-Heusden naar en over het Maximakanaal tot de Zuid-Willemsvaart 
bij de Den Dungense brug. Daar aangekomen, keren we en zetten dan weer koers naar 
Heusden. Op de boot zal Ad Hartjens, middels PowerPoint, vertellen over de geschiedenis 
van het Maximakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Het vertrek in Heusden is 11.00 uur en we 
zullen ca. 17.00 uur weer terug in Heusden zijn. Deelname kost €25,- p.p., incl. lunch en 
de deelname is beperkt tot 80 personen. 
In het volgende Plekbord komt het inschrijfformulier. Via de website kunt u nu al 
inschrijven: www.hkkonsenoort.nl onder ‘agenda’. Het bedrag s.v.p. overmaken op 

rekening NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te Nieuwkuijk.  

 
 

Koninklijke Onderscheidingen 
 

Voorafgaand aan Koningsdag 2015 werden in de gemeente Heusden een twaalftal lintjes 
uitgereikt door burgemeester Jan Hamming. Hieronder waren ook weer enkele leden van 
onze vereniging, die zich vrijwillig inzetten voor onze maatschappij. Dit jaar zijn dat: Antoon 
van de Griendt uit Elshout, Mart Verboord uit Heusden, Jan Verhoeven uit Drunen en Mart 
van de Wiel uit Drunen  Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd! 
 

            
V.l.n.r. Antoon vd Griendt, Mart Verboord, Jan verhoeven en Mart van de Wiel 

Foto’s: Brabants Dagblad en Heusden in Beeld 
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Column 
 
De krant 

 
Dat de gedrukte krant het in deze 
tijd niet gemakkelijk heeft, zal weinig 
mensen ontgaan. Zeker niet de 
mensen, die maandelijks de edities 
van MGT en Plekbord lezen en die 
doorgaans zijn opgegroeid in een tijd, dat de krant de 
belangrijkste nieuwsbron was.   
Dat geldt ook voor het Brabants Dagblad en zo konden we 
op zaterdag 2 mei lezen, dat ook onze vertrouwde 
journalist Frans van Halder  zijn laatste bijdrage aan de 
editie De Langstraat heeft geleverd. Dat betekent natuurlijk 
niet, dat wij als HKK Onsenoort de krant niet meer zullen 
halen, maar het geeft toch een gevoel alsof een tijdperk 
wordt afgesloten. 
De krant bestaat al een paar honderd jaar. In de vorige 
eeuw zijn eerst radio en later televisie hun bijdragen gaan 
leveren aan de nieuwsvoorziening. Daarmee werd de 
snelheid, waarmee het nieuws tot ons kwam, al geweldig 
verhoogd. In deze eeuw is daar het internet nog eens 
bijgekomen. Een gigantische bron van informatie en een 
medium, waarop ook alle dagbladen zich in digitale vorm 
presenteren. Met de laptop op schoot kun je op ieder 
moment en op iedere plaats zelf op zoek gaan naar het 
nieuws, dat jou persoonlijk het meest boeit. 
De krant, en daar mogen we onze huis-aan-huis 
weekbladen ook best toe rekenen, zijn voor heemkundigen 
altijd van onschatbare waarde geweest. Hoeveel pagina’s 
van MGT zouden in de 65 jaar van het bestaan al gevuld 
zijn met berichten uit kranten van lang geleden? Hoeveel 
uren zouden onze heemkundigen al hebben doorgebracht 
op het archief om pagina voor pagina door kranten van 
weleer te bladeren? Gericht op zoek naar informatie over 
een bepaald onderwerp of om zich te laten verrassen door 
bruikbaar nieuws, waarop ze zo bij toeval stuiten. 
Inmiddels zijn ook vele jaargangen van vele kranten via de 
computer beschikbaar gemaakt. De heemkundige hoeft 
niet meer persé naar het archief om talloze pagina’s om te 
slaan. De heemkundige hoeft niet meer als een geduldige 
visser te blijven turen, tot hij eindelijk beet heeft.  Met een 
gerichte zoekopdracht kan de computer mogelijk 
interessante artikelen op een presenteerblaadje aanbieden. 
Zelf was ik en ben ik een hartstochtelijk krantenlezer. 
Vandaar ook, dat er iedere morgen al vroeg twee kranten 
bezorgd worden. Kranten, die dan ook volop gelezen 
worden, van ontbijt tot avondeten en daarna. Daarvan 
geniet ik, daarmee blijf ik op de hoogte, daarmee test ik 
mezelf voortdurend of ik het met de inhoud wel of niet of 
een beetje eens ben.  Kortom, een dag zonder krant is een 
ándere dag dan normaal. En tussendoor? Dan kijk ik 
regelmatig op mijn computer wat het laatste nieuws is. Ook 
dat wil ik niet meer missen. 
Bij het afscheid van Frans van Halder wil ik graag dank je 
wel zeggen, tegen al die persmensen, die het nieuws bij 
ons brachten en brengen. Om daar meteen mijn respect 
aan toe te voegen voor al die heemkundigen, die het 
vervolgens weer uit lang vervlogen tijden opdiepen om het 
nog eens met ons te delen. Zoals maandelijks in ons eigen 
MGT. 
 
Adrie 
 
 

 

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

 

 
 
Botterke tot op den bojem 
 
Toen de Drunense melkfabriek in 1955 het 50-jarig bestaan 
vierde, is ter gelegenheid daarvan op 14 t/m 16 juni de 
revue ‘Botterke tot op den bojem’ voor leden van de 
melkfabriek en hun familie opgevoerd. Hieraan deden  zo’n 
honderd jonge boeren en boerinnen mee. Een revue dus 
van, door en voor boeren en boerinnen. Het bijgesloten 
meinummer van Met Gansen Trou is geheel aan deze 
revue gewijd. De samensteller van dit nummer is natuurlijk 
Sjef van Hulten, die alle teksten in archieven heeft weten te 
vinden. Extra exemplaren van deze uitgave zijn 
verkrijgbaar bij het secretariaat en kosten €3,- per stuk.  

 

 
Vaderdag 2015 

 
Zoekt u nog een cadeau voor Vaderdag 2015 op 21 juni? 
Kijk voor een mooi en interessant boek dan eens in onze 
webwinkel op de site www.hkkonsenoort.nl of doe een 

lidmaatschap van onze vereniging cadeau. 
 

 

http://www.hkkonsenoort.nl/


 
 

Lips en Wärtsilä te Drunen 
 

Op 25 januari 1959 was er bij Lips 
Scheepsschroevengieterij N.V. in Drunen groot feest, toen 
het 25-jarig bestaan van het bedrijf gevierd werd. Ook was 
Max Lips op die dag 25 jaar directeur bij het bedrijf. Door 
het personeel werd een maquette aangeboden van een 
beeldhouwwerk, ontworpen door de beeldhouwer-
kunstenaar prof. Fred. A. Carasso uit Amsterdam. Bijna 
twee jaar later, op 17 december 1960, is het beeld onthuld. 
Het symboliseerde de groei en de geest van het Lips-
bedrijf. Het beeld heeft altijd in de tuin, links bij de 
hoofdingang, gestaan. 
In de loop der jaren is er bij het voormalige Lips-bedrijf heel 
veel veranderd. Er worden geen scheepsschroeven meer 
gemaakt en sinds 2002 is Lips opgegaan in het Finse 
Wärtsilä. Aan de Spoorlaan in Drunen bouwde dit bedrijf 
het afgelopen jaar een nieuw kantoor voor het technologie- 
en servicecentrum, dat eerdaags in gebruik genomen 
wordt. Het zal vele Drunenaren en oud-Lipsmede-
werker(ster)s goed gedaan hebben toen enige weken 
geleden de beeldengroep op een zeer prominente plaats 
gezet werd bij de hoofdingang van dit nieuwe kantoor. Ook 
krijgt het prachtige brandschilderraam een plaats in het 
gebouw. Nu zijn we nog benieuwd, wat er in de toekomst 
gaat gebeuren met het carillon in de Lipsstraat?  

. 
Het fraaie beeld is te zien vanaf de Spoorlaan in Drunen 

Foto: Rini Wouters 

Abt Hopstaken 85 jaar 
 
Op 22 april is Abt Hopstaken van Abdij Mariënkroon 85 jaar 
geworden. Het is een goede jaarlijkse gewoonte om de abt 
bij gelegenheid van zijn verjaardag persoonlijk te 
feliciteren, een taak, die de voorzitters van onze vereniging 
altijd met veel plezier uitgevoerd hebben. 
Abt Hopstaken is tijdens de ALV van 2009 met algehele 
instemming benoemd tot beschermheer van de HKK 
Onsenoort. Citaat uit de notulen van deze vergadering: ‘De 
abt is gevraagd vanwege zijn grote belangstelling voor 
onze heemkundekring en het feit dat hij voor ons naar 
buiten een boegbeeld en uitstekend visitekaartje is.’  
 
Wij wensen de abt nog een aantal fijne jaren toe. 
 

 
Abt Hopstaken ontvangt de felicitaties van  

onze voorzitter Adrie Verboord. Foto: Rini Wouters. 
 

 

Oproep 
 

Voor een artikel over mijn vader in Met Gansen Trou, zoek 
ik bewoners van Vlijmen en omstreken die nog in een oude 
boerderij wonen of gewoon in een woonhuis uit de jaren 
1938-1958, waarin nog een originele granieten 
keukenaanrecht met spoelbak aanwezig is, voorzien van 
een koperen afvoerplug, met inscriptie 
‘A. ANDREAN DEN BOSCH’. Ook gang- en keuken-

vloeren hebben mijn belangstelling. 
 Verder ben ik op zoek naar een foto van een fontein, die in 
Vlijmen op de speelplaats stond van een (waarschijnlijk) 
jongensschool. Het fonteintje is ontworpen door de 
voormalige Vlijmense onderwijzer/kunstenaar Henk op ten 
Berg en in graniet uitgevoerd door mijn vader. 
Reacties graag naar granito@andrean.nl 

 
Met vriendelijke groet, Angelo Andrean 
. 
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Blues in the Marshes 
(HoWaBo – Natura 2000) deel 4 
 
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 Blues in the 
Marshes (www.bluesinthemarshes.nl). Het werk wordt 

uitgevoerd door Martens en Van Oord in opdracht van het 
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. Er wordt gemiddeld 40/50 
cm. grond verwijderd. Het grootste deel hiervan ligt in het 
Vlijmens Ven (gem. Heusden) en een klein deel in de 
Honderd Morgen (gem. Vught). Als heemkundekring zijn 
wij bij het project betrokken. Wij zullen u regelmatig op de 
hoogte brengen van de voortgang en wat door ons wordt 
aangetroffen.  
 

 
Het gevonden sluisje in het Vlijmens Ven 

 
Loonse Turfvaart  

In 1396 kreeg Pauwels van Haastrecht, heer van Venloon 
van Johanna hertogin van Brabant toestemming voor de 
aanleg van een turfvaart van Loon op Zand naar ’s-
Hertogenbosch. Pauwels was van plan de uitgestrekte 
moeren in het noorden en westen van zijn Heerlijkheid 
Loon op Zand grootschalig te ontvenen en de turf in ’s-
Hertogenbosch op de markt te brengen. In 1397 werd 
begonnen met de aanleg van de Loonse Turfvaart, die pas 
rond 1420 door Dirk zoon van Pauwels werd voltooid. De 
vaart liep van de turfgebieden De Hoge Moeren (De Moer) 
naar Kaatsheuvel en via Plantloon, waar nog restanten te 
vinden zijn, door de Zeeg ten zuiden van Drunen en het 
Vlijmens Ven via de Bossche Sloot richting de Dieze in 
Engelen en vandaar naar ‘s-Hertogenbosch. Aanvankelijk 
diende de turfvaart ook voor de afvoer van het vele water 
uit het drassige wingebied van de turf en voor het vervoer 
van de turf. Na verloop van tijd moest het water door 
verdroging met stuwen op peil worden gehouden. De 
turfvaart was één roede (5,75 meter) breed en vrij ondiep, 
zodat alleen platbodemvaartuigen (turfpleit) er gebruik van 
konden maken. De turfpleit, die een mtr. of 14 lang was, 
werd voortgeboomd door brabers (turfschippers). De 
turfvaart ging door tot 1642 en leverde vooral in de 15

e
 en 

16
e
 eeuw de heren van Loon op Zand veel geld op. 

Gedurende meer dan 220 jaar, tijdens de hoogtijdagen van 
’s-Hertogenbosch, vormde de turf die via de turfvaart werd 
aangevoerd de belangrijkste energievoorziening voor de 
stad.  
 
Konvooi 

Er werd in konvooi van sluis tot sluis gevaren. Een konvooi 
bestond eind 16

e
 eeuw uit maximaal 25 pleiten en had een 

lengte van bijna 400 meter. Het moet een indrukwekkend  

 
Een fraaie tekening van een turfpleit met brabers 

 
gezicht geweest zijn om de volgeladen turfpleiten als 
parelsnoer door het Vlijmens Ven te zien varen. Afhankelijk 
van het weer en het aanbod van water deed men er maar 
liefst vijf dagen over om heen en weer te varen vanaf De 
Moer naar ‘s-Hertogenbosch. Eind 16

e
 eeuw vaarden er 

tussen de 1.500 tot 2.000 turfpleiten naar de stad, een 
enorm aantal!  
 
Bodemprofielen, duikers en sluisje 

Door het afgraven van de grond worden bijzondere 
bodemprofielen en verstoringen zichtbaar. Zo zijn er oude 
wegen en sloten te zien waaronder mogelijk de Loonse 
Turfvaart en de vroegere verbinding van Vlijmen via de 
Rupweg naar de Hooge Bank en Cromvoirt. Ook zijn 
enkele duikers en een sluisje gevonden. Het sluisje is 
mede op ons verzoek, door de Provincie Noord-Brabant 
samen met leden van onze archeologische werkgroep 
drooggelegd, beoordeeld en in kaart gebracht. Er werd 
zowel oud als recent materiaal en ijzerwerk gevonden. 
Mogelijk was het sluisje ooit onderdeel van de Loonse 
Turfvaart. Er volgt hierover nog een eindrapportage van de 
provincie, ik hou u op de hoogte.        
 

met dank aan Ben Steffen uit Roosendaal 
 
Bert van Opzeeland. 

 
.

 

http://www.bluesinthemarshes.nl/


Restauratie Drunense Molen 
 

 
 

Op vrijdag 1 mei is onder grote belangstelling met een 250 
ton’s kraan de molenkap met wieken op de romp van de 
molen teruggezet na een grondige restauratiebeurt.  

Met de terugplaatsing is een belangrijke stap gezet in de 
restauratie van de gehele molen.   

 

Foto’s: 

Rini Wouters 



Restauratie Drunense Molen 
 

 

De afronding van de eerste fase, het weer volledig 
draaibaar maken van de molen, zal in de loop van juni 
klaar zijn. Deze restauratie kostte €400.000. Op die dag 
is door Rini Wouters een prachtige fotoreportage 

gemaakt  



Blues in the Marshes (HoWaBo – Natura 2000) 
 

 

Foto’s: 
 

Nico Verbunt 

& Andre Jansen 


