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informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 
 

 
Beste lezers, 
 
In het juni nummer hebben wij weer veel informatie over onze vereniging. Op zaterdag 11 
juni zijn we met twee bussen naar de Belgische stad Lier geweest. Het is een prachtige en 
wederom uitstekend verzorgde dag geworden. Kijk eens op onze facebookpagina voor een 
mooie foto reportage. Ook  op het digitale plekbord heeft deze serie een plaatsje gekregen. 
De vakantieperiode nadert, dus hebben we ook nog wat uit-tips voor u, die zeker de moeite 
waard zijn.  
Van de hand van Bert van Opzeeland plaatsen we deel 11 van zijn serie over het Vlijmens 
Ven. En waar u zeker ook weer naar uit kijkt, is de column van onze voorzitter. 
 
Veel leesplezier en een fijne vakantie,  
 
de redactie 
 

 
Onderscheiding voor Ans en Joke 
 
Al 27 (of 28?) keer heb je de dagexcursie van de HKK Onsenoort georganiseerd. Dan 
bestaan er op zo‟n dag toch geen verrassingen meer voor je, zou je denken? Of je deelt 
met de secretaris van de HKK Onsenoort niet alleen je leven, maar je bent ook al jarenlang 
de linker- én rechterhand van deze secretaris. Nee, dan heeft de HKK toch geen geheimen 
meer voor jou? 
 
Zo ongeveer moeten Ans Zeeuwen en Joke Beaard gedacht hebben, toen ze tijdens de 
dagexcursie in Lier door de voorzitter werden uitgenodigd even naar voren te komen. 
Jawel, een bloemetje, vooruit, als het dan moet, zelfs als zo‟n boeket nog in de bus mee 
naar huis moet. 
Het zou echter niet bij alleen een bloemetje blijven. De voorzitter had het grote voorrecht  
de beide dames met het Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem te mogen 
onderscheiden voor hun jarenlange, grote verdiensten voor onze vereniging. In eerste 
instantie helemaal beduusd, dat hen deze eer ten deel viel, maar al snel doordrongen van 
de waardering, die de vereniging op deze manier tot uitdrukking heeft gebracht. 
Met de deskundige hulp van oud-voorzitter Adrie de Bonth, die de gelegenheid aangreep 
om spontaan ook het woord tot de dames te richten en van Gini van Wijk, onze huidige 
vicevoorzitter, werden de versierselen opgespeld bij Ans en overhandigd aan Joke. Want 
ja, als je nergens op rekent, dan kun je gerust een blouse aan doen, waarin liever geen 
gaatjes geprikt worden. 
De bijbehorende oorkondes en jawel, ook de in Lier aangeschafte boeketten werden door 
de voorzitter overhandigd en daarmee kwam een einde aan een huldiging, die voor Ans  
(links ) en Joke ( rechts op de foto ) heel goed geheim is gehouden. Foto: Martijn vd Wiel 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Muurschilderingen 

 
Onlangs fietste ik door de 
Pastoriestraat in Vlijmen en zag in 
een ooghoek het eerste huis, waarin 
een van mijn tantes gewoond heeft. Al fietsend ontwikkelde 
zich spontaan een aantal gedachtes, die met elkaar wel 
een column zouden kunnen vullen.  
Het begon met een herinnering aan een voorval, toen ik 
een jaar of 10 zal zijn geweest. Op bezoek bij tante is er 
iets voorgevallen, dat ertoe geleid heeft, dat ik uit 
baldadigheid de ramen nogal besmeurd heb. Begrijpelijk, 
dat ik toen bij tante even niet langer welkom was. Thuis 
hebben ze vervolgens ook gehoord wat er gebeurd was en 
dat resulteerde in echt ouderwets strafwerk. Liefst 100 keer 
moest ik van mijn vader schrijven: „Gekken en dwazen, 
schrijven op muren en glazen’. Zo ging dat toen. Een goeie 

manier om zo‟n zinnetje de rest van je leven niet meer te 
vergeten. Het is overigens snel en tot op heden prima goed 
gekomen tussen tante en mij. 
Vanuit de herinnering aan dit zinnetje, begon ik vervolgens 
na te denken over graffiti. Vaak geklieder, te pas en te 
onpas met spuitbussen aangebracht op plaatsen, waar dat 
helemaal niet thuis hoort. Op de informatieborden, die zo 
rijkelijk in ons heemgebied geplaatst zijn, op pas 
gerestaureerde muren, op en onder viaducten en 
brugleuningen. Weinig moeite om het erop te spuiten, veel 
moeite om het er weer af te krijgen. Voor deze graffiti-
spuiters zou ik wel een passende straf weten: 100 keer 
mijn eigen zinnetje schrijven. 
Na deze, toch negatieve gedachte over graffiti, was het de 
hoogste tijd voor een positieve wending van mijn 
gedachten. Want graffiti hoeft lang niet altijd meteen in de 
categorie „vandalisme‟ geplaatst te worden. Er zijn 
geluidsschermen, waarop door echte graffiti-kunstenaars 
prachtige en vaak ook betekenisvolle afbeeldingen zijn 
aangebracht. Kortom, er zijn dus mensen, die met een 
spuitbus prachtige kunst weten te scheppen. Werken om te 
bewonderen en waarbij het niet in je opkomt, om daarvoor 
strafregels te laten schrijven.  
 
In (grote) steden zie je ook steeds vaker, dat dit soort 
kunstwerken op grote gebouwen wordt aangebracht. Het 
fleurt de hele buurt op en geeft de stad ook een 
kunstzinnige uitstraling. Bovendien neemt het de wind uit 
de zeilen van de minder getalenteerde spuitbus ververs. In 
ons eigen heemgebied ken ik geen voorbeelden van deze 
kunstuiting, maar als ze er wel zijn of zouden komen, hoe 
zouden we daar dan als heemkundekring mee omgaan? 
Zouden we over pakweg 50 jaar over graffiti alleen kunnen 
vertellen als over een maatschappelijk probleem? Zouden 
er mensen zijn, die met het fototoestel op pad gaan om 
graffiti vast te leggen, mooi of lelijk, met of zonder 
boodschap? Want alleen daardoor kunnen de 
heemkundigen in het jaar 2070 terugkijken op een 
maatschappelijk verschijnsel van het einde van de 20

e
 en 

het begin van de 21
e
 eeuw. Ook in ons heemgebied. En 

muurschilderingen uit vroegere tijden worden nu ook zeer 
gewaardeerd en zorgvuldig geconserveerd.  
Is dit dan ook heemkunde? Of moet het daarvoor 
specifieke Heusdense graffiti zijn? Daarover ga ik nog eens 
doordenken. 
 
Adrie 
 

 

Inleveren kopij voor het volgende Plekbord 
vóór 15 augustus 

 

 

 
Voor uw agenda: 
 
13 september: Lezing „Leven en overleven in de 

Biesbosch‟ door Geke van de Merwe. 
18 september: Wandeling in „Poort van Heusden‟ o.l.v. 

Henk Roestenburg 
2 oktober: „Heemkunde Ontdek ‟t Samen'  
4 oktober: Lezing „Jodendom en hun tradities‟ door drs. 

Kees van den Boogert 
 

 

Restauratie sluis Elshoutse Zeedijk 
 
Mooi vakmanschap aan de dubbele sluis 
 
De schoonheid van de dubbele sluis aan de Elshoutse 
Zeedijk bij Doeveren wordt weer zichtbaar. Begin 2016 is 
Aannemingsbedrijf Nico de Bont gestart met het steen voor 
steen herstellen van de sluis. Op dit moment wordt nieuw 
metselwerk aangebracht, geheel in de stijl van de oude 
muren. Eind juni zijn de werkzaamheden klaar en kunnen 
fietsers weer gebruik maken van het fietspad op de 
Zeedijk. De werkzaamheden worden afgerond met het 
hangen van de sluisdeuren.  

 

 

‘Jeroen Bosch haalt verhaal’ 
 

Jheronimus Bosch was zijn tijd ver vooruit. Toch is zijn 
bekendheid minder groot dan die van bijvoorbeeld 
Rembrandt, Vermeer en andere grote Hollandse meesters. 
Vijfhonderd jaar na zijn dood is hij echter geëerd met een 
prachtige tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum 
en wordt aandacht besteed aan zijn leven en werk met tal 
van aanverwante activiteiten. Jheronimus Bosch komt thuis 
in zijn geboortestad en de periferie daarvan. Hij haalt 
daarmee zijn verhaal.  
Vijfhonderd jaar na dato wil halloheusden.nl  de creativiteit 
van deze meesterlijke kunstschilder ook eren met verhalen, 
geïnspireerd op zijn leven, werk en gedachtengoed. Ze 
doet dit met de organisatie van een verhalencompetitie 
voor zowel jongeren als volwassenen. Het gaat om korte 
verhalen, geïnspireerd op en door het leven en werk van 
Jeroen Bosch. Verhalen die ontroeren, fascineren, 
prikkelen, tot nadenken stemmen of voor een (glim)lach 
zorgen. De verhalen worden beoordeeld door een 
deskundige jury. De criteria voor deelname staan op 
www.halloheusden.nl  
 

 

http://www.halloheusden.nl/


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. Echter op een andere  
plaats dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit in verband 
met de mogelijke huisvesting van asielzoekers. 
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 hebben 
inmiddels de bevestiging, dat het gebouw in week 29 
geplaatst gaat worden ( de week van 18 juli ). Vervolgens 
zal Technisch Bureau Schel uit Elshout de aansluiting van 
de technische installatie verzorgen. 
Natuurlijk moet het gebouw ook ingericht worden. Het 
hiervoor benodigde meubilair is geschonken door Wärtsilä 
uit Drunen. Dit meubilair is tijdelijk opgeslagen in de 
abdijgarage. 
 

 
Contributie 2016 
 

De penningmeester bedankt alle leden voor de 
„contributiebetaling 2016‟. We hebben bijna  750 leden en 
van slechts één lid hebben we de contributie niet kunnen 
innen. Een mooi resultaat! 
 

 

Themanummer 2016 
 

Al vele jaren is het de gewoonte om de juli- en 
augustusuitgave van Met Gansen Trou te combineren tot 
een themanummer. Dit jaar is het onderwerp „Jozef  
Boelaars (1844 – 1926), hoofd van de lagere school van 
Hedikhuizen‟ en is het geschreven door Anton van der Lee. 
Al in 1998 is Anton begonnen met de studie naar en de 
beschrijving van het levensverhaal van deze 
hoofdonderwijzer en zijn gezinsleden, onder wie drie 
priesterzonen (benedictijnen) en een non. Bij het 
onderzoek heeft Anton nauw samengewerkt met Broeder 
Lambertus Moonen, archivaris van de Benedictijnen, 
woonachtig in Abdij Lemiers bij Vaals.  
Een bijzondere impuls voor zijn onderzoek kreeg Anton 
door een reactie van mevr. A. Verkuil uit Elshout, daartoe 
op het spoor gezet door Theo van Beijnen uit Hedikhuizen. 
Zij beschikte over een doos met foto‟s en verdere 
gegevens over deze familie Boelaars. Het bleek een schot 
in de roos, want de collectie bestond uit 22 prachtige foto‟s,  
bidprentjes, rouwbrieven, schoollijsten en een paar 
krantenberichten.  
 

 
R.K. Lagere Jongensschool,  

Oude Schoolstraat te Hedikhuizen 

 
 
Blues in the Marshes (HoWaBo – Natura 
2000) deel 11: uitkijkpunt Turfpleit 

 
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
 aarde 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 kleiner deel in de 
Honderd Morgen (gem. Vught). Als heemkundekring zijn 
wij bij het project betrokken. 
 
Onderzoek door heemkundekring 

Eind 2014 startte de heemkundekring met onderzoek in het 
Vlijmens Ven. Er werd een sluisje ontdekt en nadat de 
aarde was afgegraven werd op nogal wat plaatsen het 
tracé van de Loonse turfvaart teruggevonden. 
 
Gemeente Heusden: uitkijkpunt Turfpleit 

Ons onderzoek naar de Loonse turfvaart inspireerde de 
gemeente Heusden tot het „zichtbaar‟ maken van de 
Loonse turfvaart. Jurriën Vos en Pieter Bosch, 
medewerkers van de gemeente Heusden, gebruikten onze 
informatie over de turfvaart om het uitkijkpunt vorm te 
geven, dat de gemeente in het kader van Blues in the 
Marshes wilde realiseren. Zij werkten het uitkijkpunt uit 
 
In de vorm van een turfpleit(schip). Het college van 
Burgemeester en Wethouders stemde in met het model en 
gaf toestemming tot realisatie van het uitkijkpunt Turfpleit 
met daarbij een informatiepaneel. Dit informatiepaneel 
werd door ons samen met de gemeente opgesteld. Het 
kunstwerk werd op de Heidijk geplaatst met uitzicht op het 
Vlijmens Ven, waar ooit de Loonse turfvaart doorheen liep. 
 
Loonse Turfvaart: informatiepaneel 

Bij het uitkijkpunt Turfpleit staat een informatiepaneel. Wij 
leverden hiervoor beeldmateriaal en de volgende tekst aan: 
 
“In 1396 kreeg Paulus I van Haastrecht, heer van Loon op 
Zand van Johanna, hertogin van Brabant, toestemming 
voor de aanleg van een turfvaart van Loon op Zand naar ‟s-
Hertogenbosch. Paulus wilde het turfgebied in het noorden 
en westen van zijn heerlijkheid Loon op Zand ontginnen en 
de turf op de markt brengen in ‟s-Hertogenbosch. In 1397 
werd begonnen met de aanleg van de Loonse turfvaart. 
Deze werd rond 1420 door Dirk I, de zoon van Paulus 
voltooid. 
 
De vaart liep van Kaatsheuvel, dat er zijn ontstaan aan 
dankt, via Plantloon door de Zeeg ten zuiden van Drunen  

http://www.bluesinthemarshes.nl/


 
 
en door het Vlijmens Ven naar de Bossche Sloot richting 
de Dieze in Engelen en vandaar naar ‟s-Hertogenbosch. 
Naarmate de ontvening vorderde, werd de vaart verlengd 
in de richting van De Hoge Moeren bij De Moer en in 
westelijke richting aangesloten op de ‟s Gravenmoerse 
Vaart. 
 
Aanvankelijk diende de turfvaart ook voor de afvoer van het 
vele water uit het moerassige wingebied. Om te voorkomen 
dat het veengebied ineens „leegliep‟ en bevaarbaar bleef, 
werd het water in de vaart met sluisjes op peil gehouden. 
De turfvaart was ongeveer 24 km lang, bijna zes meter  
breed en vrij ondiep, zodat alleen een platbodemvaartuig 
(turfpleit) er gebruik van kon maken. De turfpleit werd 
getrokken door brabers (turfschippers). 
 
Er werd in konvooi van sluis tot sluis gevaren. Zo‟n konvooi 
bestond eind zestiende eeuw uit 25 pleiten en had een 
lengte van bijna 400 meter. Het moet een indrukwekkend 
gezicht geweest zijn om de volgeladen turfpleiten als 
parelsnoer door het Vlijmens Ven te zien varen. Eind 
zestiende eeuw voeren er jaarlijks tussen de 1.500 tot 
2.000 turfpleiten naar de stad, een enorm aantal! 
 
Het vervoer van turf via de turfvaart ging door tot 1642 en 
leverde vooral in de vijftiende en zestiende eeuw de heren 
van Loon op Zand veel geld op. Gedurende meer dan 220 
jaar, tijdens de hoogtijdagen van ‟s-Hertogenbosch, 
vormde turf de belangrijkste energiebron voor de stad.” 
 
Op het informatiepaneel staat een landkaart uit 1658 van J. 
Bastingius, geswooren en geadmitteert landmeeter, 
gemaakt in opdracht van Ed: Heere Magistraten der 
HooftStadt s’Hertogen-bosch. Deze prachtige zeer 

gedetailleerde kaart is te zien en in te zoomen op 
www.brabantinkaart.nl. De Loonse Vaert is op de kaart 

goed te volgen.  
 

 
Opening uitkijkpunt Turfpleit op 22 mei j.l. 

Opening uitkijkpunt Turfpleit 

Op 22 mei tijdens de „Natte natuur, droge voeten dag‟ werd 
het uitkijkpunt Turfpleit geopend door Margo Mulder, 
wethouder van de gemeente Heusden, Titia Wolterbeek, 
directeur van De Vlinderstichting en Johan van den Hout, 
gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant. Theatraal 
productiebedrijf Brocéliande ondersteunde de 
openingshandelingen op een zeer ludieke manier. 
 
André Janssen en ik gaven uitleg over de Loonse turfvaart 
en andere bijzonderheden die we de afgelopen jaren 
hebben aangetroffen in het Vlijmens Ven. Marja Kivits, 
beter bekend als Marie van de Middelhaai, werd 
geïnspireerd door de Loonse turfvaart en maakte hierover 
het liedje de turrefvaort.  ( Zie voor de tekst pagina 9 ) 
  
Voor meer foto‟s van de opening van het uitkijkpunt 
Turfpleit zie: https://www.facebook.com/hkkonsenoort 

van 22 mei 19.09 uur en het digitale Plekbord. Voor 
eerdere publicaties over het project Blues in the Marshes 
zie de Plekborden op onze website 
www.hkkonsenoort.nl. 
 
Bert van Opzeeland 

  

 

Bedevaart Drunen-Ulicoten 
 

In het maartnummer van MGT-2015 stond een artikel van 
Jan de Haan en Bart Beaard over de tweedaagse 
processiebedevaart Drunen-Ulicoten, die in de periode 
1822-1973 jaarlijks gehouden is. 
Bernardus is de 
beschermheilige voor reuma, 
veeziekte en geestelijke nood.    
Nu is er jaarlijks weer een kleine 
bedevaart en wel op 20 
augustus, dit jaar op een 
zaterdag. Bij goed weer gaan de 
deelnemers om 19.00 uur te 
voet vanaf de kerk te Ulicoten 
naar de Bernaduskapel in de 
Bosstraat, waar een H. 
Eucharistieviering gehouden 
wordt.  

Processievaandel Drunen-Ulicoten 

 
 

 
Brabants Dag te Heeze 
 
Wagenbouwersvereniging Bloed, Zweet en Tranen 
gebruikt dit jaar voor hun deelname aan de 
Brabantsedag te Heeze op zondag 28 augustus de  
‘Watersnoodramp van Nieuwkuijk van 1880’ binnen het 
overall thema "Wat een dag!" 
.   

Na het bekend worden van het thema is door een 
werkgroep een ontwerp uitgewerkt en dat bestaat uit een 
loopgedeelte en een wagengedeelte, totaal met een lengte 
van ongeveer 40 meter.  Om de historiciteit van het 
ontwerp zoveel mogelijk te waarborgen wordt de 
wagenbouwgroep ondersteund met kennis van enkele van  
 
onze leden. Van de voortgang van de opbouw van de 
wagens, de workshops van de loopgroepen en het maken 
van de benodigde kleding wordt door Ad Hartjes een 
beeldreportage gemaakt en deze is in te zien op: 
http://myalbum.com/album/ZdkH8bJ0bhLo. Ook zullen 

we in de komende weken regelmatig over de voortgang in 
Weekblad Drunen-Vlijmen publiceren. 

http://www.brabantinkaart.nl/
https://www.facebook.com/hkkonsenoort%20van%2022%20mei%2019.09
https://www.facebook.com/hkkonsenoort%20van%2022%20mei%2019.09
http://www.hkkonsenoort.nl/
http://myalbum.com/album/ZdkH8bJ0bhLo


 
Het loopgedeelte  met bijna 75 deelnemers,  die de vlucht uit 

het overstroomde gebied zullen naspelen 

 
Inmiddels zijn alle thema‟s van de zestien wagengroepen 
bekend geworden en is het duidelijk hoe de optocht eruit 
zal komen te zien. De wagenbouwgroep „Ietskes Schif‟ 
heeft het thema „Halve Zolen Spoorlijn‟ gekozen en hieraan 
zullen we ook nog aandacht besteden.  
 
Vanwege de betrokkenheid van onze vereniging bij de 
voorbereiding van deze optocht heeft het bestuur 
gemeend het bezoek hieraan te moeten stimuleren. 
Leden, die de optocht bezoeken, krijgen achteraf bij 
inlevering van het toegangsbewijs 50% van de kosten 
van de entreekaart en de tribunekaart vergoed. De 
kaarten zijn te bestellen via: 
https://www.brabantsedag.nl/31/kaartverkoop 
 

 
Het wagengedeelte waarin wordt getoond wat zich binnen het 

overstroomde gebied met het hoge water  afspeelde 
 
 
 

 
 

 
 
Nederlandse repatrianten in Elshout  
 

Onlangs is het prachtige boekwerk „Een levend verleden‟ 
verschenen over 50 jaar Molukkers in Waalwijk. In de 
periode 1945-1968 kwamen ruim 300.000 repatrianten 
vanuit de voormalige kolonie Nederlands-Indië naar 
Nederland. In onze gemeente zijn vanaf 1950 ook veel 
repatrianten gehuisvest geweest, waarvoor toen het 
Norbertusgesticht in Elshout als ontvangstcentrum is 
ingericht. In de periode 1950 tot 1966 hebben hier veel 
gezinnen gewoond met soms tot bijna 200 bewoners.  
Voor Met Gansen Trou hebben we een artikel over dit 
onderwerp in voorbereiding en daarvoor zijn we op zoek 
naar personen die ons daarover kunnen vertellen, maar 
ook zoeken we nog foto‟s, krantenknipsels etc.. U kunt 
hiervoor contact opnemen met het secretariaat.   
 

 
Familie Vos bij het opvangcentrum in Elshout (1955) 

 

 
Rabobank Clubkas Campagne 
 
Op woensdag 22 juni jl. is de uitslag bekend geworden van 
deze Campagne en dat levert onze vereniging het mooie 
bedrag op van €888. Wij zijn erg bij met dit bedrag en wij 

zullen het een goede bestemming geven. We danken alle 
leden die hun stem op onze vereniging hebben uitgebracht 
 
 

 

https://www.brabantsedag.nl/31/kaartverkoop


Uittips:  Jheronimus Boschjaar 
 

Bosch by Night:  
 

het verhaal van Bosch in een spectaculaire lichtshow op de 
Markt in 's-Hertogenbosch. Bezoekers en bewoners van ‟s-
Hertogenbosch worden in 2016 onthaald op Bosch by 
night. Dit openluchtspektakel brengt Jheronimus Bosch tot 
leven in licht en geluid met een spectaculaire show op de 
Markt waar ooit zijn atelier gevestigd was. De show wordt 
meerdere malen per week ‟s avonds vertoond en is gratis 
toegankelijk voor het publiek. 
Bosch by night laat u op een aantrekkelijke en 
toegankelijke manier kennis maken met de wereld-
beroemde schilder, zijn fantasierijke werk en zijn tijd. 
Dankzij levensgrote projecties van uitzonderlijke kwaliteit, 
komen de historische panden aan de Markt tot leven. Ze 
vertellen het verhaal van de beroemde werken van de 
Bossche meester die meer dan vijfhonderd jaar geleden in 
het atelier aan de Markt vervaardigd werden en daarna 
over de hele wereld verspreid raakten. Met licht en geluid 
voert Bosch by night u mee naar de fantasiewereld van de 
schilder, vol wonderlijke gedrochten en tijdloze symboliek, 
die tot op de dag van vandaag mensen over de hele wereld 
fascineert en inspireert. 
 

Een wonderlijke klim 
 
96 luchtboogbeeldjes, de gelijkenis met Bosch‟ werk is 
soms treffend, zijn vanaf de grond nauwelijks te zien. Maar 
in 2016 kunt u deze op grote hoogte bewonderen. Samen 
met een gids, via de aangepaste dakgoten van de Sint-Jan. 
Klim op de Sint-Jan naar de tijd van Jheronimus Bosch.  
Het „schijnparadijs‟ op het beroemde schilderij “Tuin der 
Lusten” van Bosch bevat vele fabeldieren en -figuren, waar 
de kunstenaar zo om bekend is. Dat afbeeldingen uit de tijd 

van Bosch met gelijksoortige expressie ook de Sint-
Janskathedraal op grote hoogte sieren is velen onbekend. 
96 luchtboogbeeldjes zijn tot in het kleinste detail uit 
natuursteen uitgehouwen maar vanaf de grond bijna niet te 
zien.... In het jaar dat 's-Hertogenbosch de 500e sterfdatum 
van stadsgenoot Jheronimus Bosch herdenkt komt daar 
verandering in. Klim samen met een gids naar 25 meter 
hoogte en wandel door de aangepaste dakgoten van de 
Sint-Jan. Geniet van de architectuur, de luchtboogbeeldjes 
en een exclusief en adembenemend uitzicht over de stad 
en natuurgebied het Bossche Broek. Locatie Sint-
Janskathedraal, Torenstraat 16, 5211 KL ‟s-Hertogenbosch 
 
Openingstijden 5 maart – 30 oktober 2016 
Dinsdag – zondag van 10.30 – 17.00 uur 
Maandag van 13.30 – 17.00 uur 
Prijzen €7 per persoon  Tickets www.wonderlijkeklim.nl 
 
Informatiebalie Kring Vrienden van ‟s-Hertogenbosch, 
Parade 12 en Molenstraat 15a 
 

 

 

Wie, wat, Waar? 
 
Het aprilnummer van Met Gansen Trou was geheel gewijd aan de Drunense verzetsheld Henk Romeijn. 
Op deze uitgave, alsook op de krantenberichten in het Brabants Dagblad en in De Gelderlander, zijn heel veel reacties 
gekomen. De reacties kwamen o.a. van personen die Romeijn persoonlijk gekend hebben. Maar ook veel informatie, waaronder 
originele brieven uit de gevangenissen in Arnhem en Vught. 
Ook ontvingen we een foto van Henk Romeijn met drie dames. Links is Anneke Cales 
uit Drunen. Graag zouden we de namen willen hebben van de twee andere dames. 
Een ander foto van Henk (links) met twee mannen, waarvan we de namen ook graag 
zouden vernemen. Beide foto‟s zijn in 1942 genomen. 
  
Heeft u een reactie? Bel 0416-320995 of mail naar bestuur@hkkonsenoort.nl 
  

   

http://www.wonderlijkeklim.nl/
mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl
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Blues in the Marshes (HoWaBo – Natura 2000) deel 11: uitkijkpunt Turfpleit 

 

 

Foto’s: Frank Horvers, André 
Janssen, Lauran Toorians, 

Gerard Verrest, Jurriën Vos, 
Martijn van de Wiel en Bert 

van Opzeeland 

 

 

Het lied van Marie van de Middelhaai 
 
De turrefvaort  
 
Refrein:  
Op den dèèk, op den dèèk van ’t Vlèèmes Vin  
kèkte rèècht en hil wèèd schon de polder in  
In ’t grèès verleje van vruuger tij  
kwame hier in de polder de bôte veùrbij  
 
In de polder, de polder van ’t Vlèèmes Vin  
nou daor laag lang geleje ‘ne turfvaort in  
van enen Heêr van staand:  
den Heêr van Loôn op Zaand  
die wòtter handel mì Den Bosch  
over ’t waòter as ’t kos  
 
Den Heer, den Heer van Loon op Zaand  
die hatter veul cente en ok veul laand  
en turref in z’n bezit  
ge wit wwel hoe dè gì  
Hij wogget verkope al in de stad  
waor gin meens mir turref hà  
 
En hil ’t jaor dan ging ’t los  
dan voeren er platbojjems naor Den Bosch  
25 bè mekaor  
’n pracht gezicht, echt waor!  
Zunne platbojjem hiette in dieje tèèd  
gin boôt, mèr turrefplèèt  
 
Volgestaopeld mee turref van heb ik jou  
hing er zòn plèèt aon tweê ende touw  
getrokke deùr tweê man  
2 braobers zèn dè dan  
ze sjouwen zó 200 jaor  
swirskaante van de vaort  
 
Trug naor húís han de braobers ’t nie zò zwaor  
de plèète leêg aachter mekaor  
Mer soms geenge ze los  
mì de gier van hil Den Bosch  
die moeser dan mee naor Loôn op Zaand  
daor hing wel ’n luchje aon  
 
Mì ‘ne stúíver aon tol veùr ellek plèèt  
wier den Heer van Loôn toen stinkend rèèk  
Mer ’t is al lang gedaon  
de plèète zen vergaon  
’t Is veùrbij, ’t is veurbij mì de turrefvaort  
d’r lig nou al lang ’n straot  
 
Mer vandaog, ja, vandaog is het speciaol  
d’r is ’n plèèt wir van stal gehaold  
Ze staò nou aon den dèèk  
op den ùitkèèk  
over hil de polder van ’t Vin  
mì al z’n schôns d’r in  
 
Refrein:  
Op de plèèt, op de plèèt bij ’t Vlèèmes Vin  
kèkte rèècht en hil wèèd schon de polder in  
In ’t grèès verléje van vruuger tij  
kwame hier in de polder nog plèète veùrbij  

 


