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We komen even in wat rustiger vaarwater. De tentoonstelling „Langstraatspoorlijn‟ is bij ons
afgelopen na en na de lezing “Gezin XXL” hebben we ook hierin even rust. Voor 11 juni
hebben we nog de dagexcursie naar het Belgische stadje Lier op het programma staan.
We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij als u nog mee wilt.
Verder kunt u nog een wandeling maken in het Vlijmens Ven op zondag 26 juni, zeker ook
de moeite waard. Dan kunt u nog een zeventiende-eeuwse Handelsmarkt bezoeken, die
wordt gehouden in hartje van Heusden-Vesting in het weekend van 18 en 19 juni.
Ook Gini van Wijk vraagt nog wat informatie voor zijn project „Wederopbouw boerderijen‟
en we zijn ook weer een stap verder wat betreft onze eigen huisvesting.
Veel leesplezier toegewenst.

Dagexcursie
De dagexcursie is dit jaar op zaterdag 11 juni en gaat naar de prachtige Belgische stad
Lier, bekend van Felix Timmermans, Pallieter, de Zimmertoren, rivier de Nete etc..
We vertrekken om 8.00 uur bij Abdij Mariënkroon en gaan via Turnhout en Malle naar Lier.
Daar zijn we dan rond 10.00 uur voor de koffie met een Liers Vlaaike. Aansluitend worden
we in groepen verdeeld en beginnen we aan een stadswandeling met gids. Daarna is het
tijd voor de lunch.
Na de lunch maken we nog een korte vaartocht over de Nete en dan hebben we nog
enkele uren vrij om te winkelen, voor een bezoek aan de Sint Gummaruskerk of om
gewoon te genieten op één van de vele terrassen. Om 17.30 uur vertrekken we weer
richting huis en we zullen dan om 19.00 uur weer in Nieuwkuijk zijn.
Inschrijven kan via de website www.hkkonsenoort.nl of telefonisch bij Ans Zeeuwen op nr.
06 83574889. De kosten zijn €45,- p.p. en het bedrag kunt u overmaken op rekening
NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te Nieuwkuijk.
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Extra mededeling
Aanstaande vrijdag 27 mei Lezing ‘XXL-Grote gezinnen
De lezing geeft duidelijkheid over de geschiedenis van hele grote gezinnen. Waarom
zijn ze ontstaan, wat zijn daarvoor de verklaringen, hoe groot was de invloed van de
kerk daarop en welke andere oorzaken speelden een rol? Aan de orde komt verder
hoe grote gezinnen leefden. Wat speelde zich af, hoe beleefden moeder, vader en de
kinderen zelf hun eigen jeugd? Hoe ging dat aan tafel, welke afspraken waren er?
Hoe reageerde de buitenwacht? Welke afspraken golden en hoe en waar sliepen ze
allemaal? Wat kwam er op tafel. Hoe werd de zaak financieel gerund en wat
gebeurde er met verjaardagen en op andere feestdagen? De lezing wordt gehouden
in het Oude Tramstation te Elshout, Heusdenseweg 16, begint om 19.30 uur en de
entree is €4,- incl. kop koffie/thee. Inschrijven kan vanaf heden via de website van
onze vereniging www.hkkonsenoort.nl of telefonisch bij het secretariaat 0416320995.

In dit nummer o.a.:
Column Adrie Verboord
Koninklijke Onderscheiding
Lipsarchief verhuist
Dagexcursie

Huisvesting
Gemeente Heusden heeft inmiddels de Omgevingsvergunning goedgekeurd en we hebben
dus toestemming om het semipermanente gebouw voor een periode van vijf jaar te
plaatsen naast de garage op het terrein van Abdij Mariënkroon.
Momenteel hebben we contacten met De Schans in Oirschot, het bedrijf waarvan we het
gebouw gaan huren, voor de verdere invulling van het project. We verwachten dat het
gebouw er vóór 1 juli staat. Ook zijn we gestart met het maken van een inrichtingsplan,
alsook een plan voor het leegruimen van de huidige Plekhoek

Column
Bisschop
Het wordt een katholieke column
deze keer, omdat op 14 mei
Gerard de Korte is geïnstalleerd
e
als de 17 bisschop van het
bisdom ‟s Hertogenbosch. Wanneer dan ook nog de
meimaand is aangebroken en je bij de bedevaart naar
Elshout toch ook weer even terugdenkt aan hun bisschop
Tiny Muskens, dan ligt „de bisschop‟ als thema voor mijn
column voor de hand. Een verantwoord thema, want bij alle
aspecten, die de heemkunde zo interessant maken, is
religie daarbij eeuwenlang toonaangevend geweest.
De eerste „aanraking‟ met een bisschop was op jonge
leeftijd in Vlijmen. Monseigneur van Kessel was een echte
bisschop, wel van een bisdom heel ver weg, Sintang in
Indonesië, maar dat had geen invloed op de trots van het
dorp om een eigen bisschop te hebben. Er is ook een
straat naar deze bisschop genoemd, hoewel in eerste
instantie deze straat volgens mijn herinnering in de
Vlijmense volksmond de „Nei Stroat‟ genoemd werd.
Opvallend aan deze straat was dat twee instituten, die de
jeugd nogal angst en ontzag inboezemden, daarin pal
tegenover elkaar lagen. Aan de ene kant het politiebureau
en aan de andere kant de praktijk van tandarts Reiring. Of
je met de politie in aanraking kwam, had je zelf in de hand,
aan de tandarts en haar assistente viel echter niet te
ontkomen.
Zoals gezegd, gaan bij het noemen van Elshout de
gedachten ook als vanzelf weer naar Monseigneur Tiny
Muskens, de vroegere bisschop van Breda. In de jaren,
waarin de sfeer binnen het episcopaat van de katholieke
kerk geen enkele associatie met een prachtige, zonnige en
hartverwarmende meimaand opriep, was bisschop
Muskens degene, die de mens toch altijd boven de regels
is blijven plaatsen.
Hoewel de maatschappij waarin bisschop Muskens
opereerde niet meer leek op de jaren zestig van de vorige
eeuw, werd de vergelijking met bisschop Bekkers
regelmatig gemaakt. Ook bisschop Bekkers wist mensen te
bereiken en te bemoedigen en ook voor hem waren de
regels minder belangrijk dan de mens zelf. De mens, de
gelovige, die vooral ruimte moest krijgen, om eigen
afwegingen te maken. Hoezeer de tijden zijn veranderd,
blijkt wel uit het feit, dat zijn dood in 1966 ons een dag vrij
van school opleverde. Niet, dat dit op voorhand bekend
was, maar ik herinner me, dat we die dag op school
aankwamen en alle lessen waren vervallen i.v.m. het
overlijden van de bisschop. Maar zo katholiek zijn de
katholieke scholen al lang niet meer.

Koninklijke Onderscheiding voor
Diny Schoenmakers-Smits
Op dinsdag 26 april j.l. ontving Diny Schoenmakers- Smits,
lid van onze vereniging uit handen van burgemeester Jan
Hamming een Koninklijke Onderscheiding als lid in de
„Orde van Oranje Nassau‟.
Diny, die niet graag op de voorgrond treedt, maar op de
achtergrond veel werkzaamheden verricht, voor o.a. de
Elshoutse kerkgemeenschap.
Ze is vooral actief in de werkgroep „Mariabedevaart‟ alwaar
ze zorg draagt voor de versiering in de Mariakapel en het
schoonhouden daarvan. Ook als kerkwerkster staat ze
haar „mannetje‟ en ze is lid van het dameskerkkoor.
Daarnaast is ze ook een geweldige en een fitte oppas oma,
want ze is een trouw lid van de gymclub van S.C. Elshout.
Ze behoort tot de categorie mensen, van wie gezegd wordt
„als er iemand een lintje verdient, dan is zij dat wel‟. En dat
is zeker waar. Op Diny kun je altijd rekenen en daarom
Diny, namens de Heemkundekring Onsenoort, van harte
gefeliciteerd.

e

Mgr de Korte is de 17 bisschop van ‟s Hertogenbosch.
Van zijn voorgangers stond de een wat dichter bij de
mensen dan de ander. Het mooie van heemkunde is, dat
wij voor zo‟n oordeel altijd proberen om de mens en zijn
daden te plaatsen in het tijdsbeeld van toen. We oordelen
niet met de kennis van nu over vroeger genomen besluiten,
maar we proberen met de mogelijkheden van nu het
historische beeld zo betrouwbaar mogelijk te schetsen. De
lezer mag dan zelf bepalen, of en zo ja welk oordeel hij/zij
aan iemand of iets wil geven.
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Diny Schoenmakers-Smits, koninklijk onderscheiden

verzetsheld Henk Romeijn centraal. De gemeente Heusden
en Heemkundekring Onsenoort hebben elkaar gevonden in
het voornemen om de 4 mei vieringen in de diverse kernen
van de gemeente, een lokale invulling te geven. Het
levensverhaal van Henk Romeijn, dat door Anja Spee
ingetogen en met veel gevoel verteld werd, past hier
helemaal in. Dat Anja daarbij geflankeerd werd door
halfbroer Bob Romeijn, maakte het verhaal nog gepaster
en indrukwekkender. Wethouder mevrouw Mulder was
zichtbaar onder de indruk van het karakter van deze
herdenking. Volgens haar verdiept de samenwerking met
de Heemkundekring Onsenoort op gepaste wijze de
herdenking door de lokale invulling ervan

Wandeling Vlijmens Ven
Op zondag 26 juni zal Ad Hartjes een wandeling voorgaan
in het gebied „Vlijmens Ven‟. De wandeling begint om 10.00
uur, we vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de
Venkantbrug, de wandeling duurt ca. 2 uur en is gratis.
Bij voldoende belangstelling willen we in de toekomst meer
wandelingen in ons heemgebied gaan houden, die voor
onze leden interessant zijn. Suggesties hiervoor zijn
welkom.

Wie weet hier meer van?
In het kader van mijn boek "Uit de as herrezen" over de
tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste boerderijen
ben ik op zoek naar gegevens over de boerderij van Janus
Heesbeen aan de Voordijk 29 in Vlijmen die eind 1944 of
begin 1945 is verwoest door oorlogshandelingen. Deze
boerderij is na de bevrijding weer opgebouwd als
wederopbouwboerderij, zie bijgaande foto. Wie weet
wanneer, en hoe deze is verwoest in de oorlog en woont er
nog familie van Janus Heesbeen in de buurt die er meer
over kan vertellen. Indien iemand mij kan helpen dan graag
even een telefoontje naar Gini van Wijk 0416 373779 of
mail gienvanwijk@ziggo.nl

Anja Spee en Bob Romeijn

Bidprentjes
Afgelopen maanden hebben we van een drietal leden hun
collectie bidprentjes ontvangen. De collecties worden door
Nel Smetsers uit Heusden allereerst uitgesorteerd. We
bewaren alleen de bidprentjes die te maken hebben met
ons heemgebied. De anderen schenken we aan
verzamelaar Jan de Haan. „Onze bidprentjes‟ worden dan
door Nel gecodeerd en de gegevens komen op de website
te staan. Geïnteresseerden kunnen van bidprentjes scans
krijgen.

Knippenbergprijs 2016
Elke twee jaar wordt o.a. door Brabants Heem, waarbij alle
127 heemkundekringen uit Noord-Brabant zijn
aangesloten, de Knippenbergprijs georganiseerd met een
telkens verschillende thema. Dit jaar is het thema
„Historische Geografie‟ en wij zullen meedingen met ons
project „Vlijmens Ven‟, waaraan o.a. Bert van Opzeeland
en André Janssen in de afgelopen jaren hard gewerkt
hebben. In een tiental uitgaven van Plekbord heeft Bert
daarover al veel informatie gegeven.

Voordijk 29 te Vlijmen

Indrukwekkende Dodenherdenking in
Drunen
Onder grote publieke belangstelling is op 4 mei in Drunen
stilgestaan bij de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking, met medewerking
van het voltallige orkest van het SBO Drunen, het
Hubertusgilde en Scouting Dr. Akkermans en voorgegaan
door wethouder mevrouw Mulder, stond de Drunense

het boek „Schroevengieterij M.Lips te Drunen‟. Het SALHA
archief is geconditioneerd, waardoor de opslag van de
informatie zeer lang gewaarborgd is.
Het oude Lips reclamemateriaal, boeken, geschenken,
vlaggen, bronzen gietvoorwerpen, puzzels, etc. wordt in
een vitrine in onze heemkamer ondergebracht als blijvende
herinnering aan het ooit zo grote Drunense
scheepsschroevenbedrijf Lips.
André Janssen

Mooiste kleurplaat

Het Lipsarchief verhuist van
Drunen naar Heusden
Een aantal vrijwilligers, o.a. van HKK Onsenoort, hebben
het initiatief genomen om een belangrijk gedeelte van het
Lipsarchief veilig te stellen. Enkele jaren geleden is het
plan opgevat om deze informatie onder te gaan brengen bij
SALHA in Heusden. Ter voorbereiding daarop zijn de oudLipsmedewerkers, Kees Kuys, Rini Wouters en André
Janssen, de vele informatie gaan sorteren.
Door het management van Wärtsilä was reeds een
voorselectie gemaakt en apart gezet, waarna het Lipsarchiefteam aan de slag kon. Vanuit SALHA kregen we alle
medewerking. De vele informatie, zo‟n 40 verhuisdozen
vol, bestaat o.a. uit archiefstukken, foto‟s, films, dia‟s,
negatieven, relatiegeschenken, reclamemateriaal,
krantenknipsels, tekeningen, etc.
De mensen van SALHA viel het op dat er een enorme
grote hoeveelheid foto‟s was, maar hoe kan het ook
anders, want de Drunense fotograaf Henk de Jong,
voormalig werknemer bij Lips, was daarna vele jaren lang
de hoffotograaf van Lips. Niet alleen foto‟s van producten
en productie maar ook vele reportages van het personeel,
jubilea en bedrijfsbezoeken. Naast foto‟s zijn er veel films
in diverse (oude) uitvoeringen en video‟s die voorlopig

Tijdens de afgelopen “Heemkunde Speurtocht” van 2 april
jl. hebben de Bevers van Scouting Garcia Moreno in plaats
van „n familiewapen te
maken, „n kleurplaat
ingekleurd. Deze
kleurplaat is door Angelo
Andrean speciaal voor
onze heemkundekring
ontworpen. Angelo heeft
jarenlange ervaring
opgedaan als tekenleraar
en ontwerper van diverse
Oeteldonkse
carnavalswagens, het lag
dan ook voor de hand om
hem hiervoor te
benaderen. Alle
kleurplaten zijn door ons beoordeeld en wij zijn tot de
unanieme beslissing gekomen om de 7 jarige Puck
Scheerder tot winnaar te benoemen. Gefeliciteerd Puck
Scheerder!
Martijn van de Wiel

Voor uw agenda:
6 september: Lezing „Leven en overleven in de Biesbosch‟
door Geke van de Merwe.
4 oktober: Lezing „Jodendom en hun tradities‟ door drs.
Kees vd Boogert.

Bedankje
Graag wil ik iedereen bedanken, voor de steun die ik mocht
ontvangen tijdens mijn ziek zijn, ik mocht vele kaarten,
telefoontjes en bezoek ontvangen. Hartelijk bedankt daar
voor.
An Pullen - van Drunen ( of Anna van Brabant )

Tekening van de voormalige Lipsfabrieken in Drunen ca. 1958

geconditioneerd opgeslagen liggen. Mocht iemand een
mogelijkheid hebben om deze oude films, 8-16 35mm,
AMPEX banden, etc. af te spelen dan houden we ons
aanbevolen. Voor wat betreft de vele dia‟s zullen we een
paar dia-avonden gaan organiseren alvorens het materiaal
in Heusden op te slaan. Op dit moment zijn de 40
verhuisdozen gereduceerd en geordend naar zo‟n 40
SALHA-archiefdozen, voor wat betreft de informatie en
foto‟s. Na een laatste check, incl. het categoriseren, gaan
de dozen naar SALHA-Heusden. Hier stonden al 7 dozen
met informatie die door de oud Lips medewerkers Frans
Bult en John Straatman gebruikt is bij het samenstellen van

