
 
 

Colofon 
 

Jaargang: 38 
februari 2017 
 

Uitgave: 

Heemkundekring Onsenoort 
www.hkkonsenoort.nl 
 
Secretariaat:  

Grotestraat 103 
5151 JD Drunen 
tel: 0416-320995.  

bestuur@hkkonsenoort.nl  
 
Bank: 

NL19RABO0136504418 
t.n.v. Heemkundekring 
Onsenoort Nieuwkuijk 
 
Opening Heemkamer 

Zaterdag 4 maart 
Van 9 uur tot 12 uur 
 
Redactie: 

Toon Groot 
Tel: 0416-375835 
 
Inleveradres kopij: 

Redactie Plekbord 
Heusdenseweg 1 
5154EJ Elshout 
 
Kopij via e-mail: 

plekbord@hkkonsenoort.nl 
 
Kopij volgende Plekbord 
inleveren vóór:  

15 maart 2017 
 
In dit nummer o.a.: 

 
Column: Adrie Verboord 
Monumentmoment 
Diversen Lezingen 
Rabo clubkas 
Agenda 
 
Digitale Plekbord: 

Foto’s:  
Dialecten evenement & 
Vrijwilligersmiddag  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

 

 
Beste lezers 
 
Het lijkt er op dat de lente in aantocht is, de eerste  krokussen, narcissen en 
sneeuwklokjes komen de grond weer uit. We hebben ook de jaarvergadering weer achter 
de rug en deze wordt altijd goed bezocht. Ook mochten we weer twee leden tijdens de 
vrijwilligersmiddag verrassen met het zilveren draaginsigne  van Het Brabants Heem. 
En natuurlijk zijn de plannen voor het komend jaar bekend gemaakt, zoals maandelijkse 
lezingen en wandelingen en niet te vergeten de jaarlijkse excursie. Uiteraard word je in dit 
blad op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. 
  

Veel leesplezier 
 

 
Dagexcursie 

 

De dagexcursie is op zaterdag 17 juni en gaat naar Bergen op Zoom. In de volgende 
uitgaven van Plekbord komt er meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven. 
 

 

Vrijwilligersmiddag 
 

Op 28 januari, de laatste zaterdagmiddag van januari, is traditioneel in het Patronaat te 
Nieuwkuijk de vrijwilligersmiddag gehouden en dit jaar met meer dan vijftig aanwezigen. 
Het welkomstwoord wordt gedaan door voorzitter Adrie Verboord en hij bedankt alle 
vrijwilliger(ster)s voor hun inzet voor onze vereniging in het afgelopen jaar.  
 
Een verrassing is er dit jaar voor Huub van Helvoort en Bert Meijs, die de onderscheiding 
‘Zilveren Draaginsigne’ van de Stichting Brabants Heem krijgen uitgereikt. Huub verzorgt al 
sinds 2004 de website en Bert, lid sinds 1970, is een belangrijke leverancier van artikelen 
voor ‘Met Gansen Trou’. Beiden zorgden ervoor, dat onlangs de USB-stick met daarop alle 
jaargangen van Met Gansen Trou en een nieuw Repertorium kon worden uitgegeven.  
.     

 
Op de foto speldt Bert Meijs, onder toeziend oog van voorzitter Adrie Verboord,  

de medaille op bij Huub van Helvoort

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Het is februari en doorgaans is dat 
de maand waarin het 
Carnavalsfeest gevierd wordt. Een 
mooi feest, dat door veel mensen 
ook zonder het nuttigen van 
alcohol uitbundig gevierd kan 
worden. Toch is mijn inschatting, 
dat er veel mensen zijn, die de feestvreugde verhogen, 
door niet zelden aanzienlijke hoeveelheden bier door het 
keelgat te laten stromen. Nou heb ik zelf, met name in mijn 
jeugdjaren ook wel de nodige glazen weggewerkt. Voor je 
18

e
 verjaardag geen druppel? Ik dacht het niet. 

Mijn eerste flesje (of glaasje?) bier dronk ik, toen ik 14 jaar 
was en de aanleiding was, dat ‘ons opoe’ toen 80 jaar 
werd. Zij was van 1883, dus we hebben het hier over 1963. 
Of ik het lekker vond, dat weet ik niet meer, maar blijkbaar 
vond ik het zeker niet vies genoeg om het daarna niet meer 
te drinken. Wat ik me ook herinner, maar ook dat durf ik 
eigenlijk niet met zekerheid op te schrijven, is dat mijn 
vader eigenlijk wel een beetje trots was, dat weer een zoon 
zich tot ‘jonge man’ ontwikkeld had. We leven immers in 
Brabant en in Brabant is bier drinken iets, dat bij de cultuur 
van de Brabander hoort. 
 
De volgende gelegenheid om een flesje bier te drinken, 
diende zich de volgende dag al aan omdat er weer iets te 
vieren was. En de dag daarna wéér! Het leek wel een 
trainingsstage op die manier, waarbij de hoeveelheid 
iedere dag wat verder werd opgevoerd. Maar dan komt de 
man met de hamer, hij is immers onverbiddelijk. Na de 
derde feestavond werd ik op tijd geroepen om mee naar 
Haarsteeg te gaan, ik meen voor aardbeienplanten, maar 
daarvoor was het eigenlijk nog te vroeg. Maar er stonden 
wel bonen aan de staak en één van die staken, dat was die 
morgen mijn beste vriend. Daaraan kon ik me vasthouden, 
bij hem kon ik letterlijk ‘mijn gal spuwen’ en van hem wist 
ik, dat hij dit niet door zou vertellen. Mijn vader stond iets 
anders in die wedstrijd: ‘‘s Avonds grote jongen, ’s morgens 
grote jongen”. 
 
In die jaren waren in Vlijmen nog twee bierbrouwerijen 
actief, Corman en van Nieuwkuijk. Het Oud-Bruin van ‘het 
Hert’ had een uitstraling en klantenkring ver buiten Vlijmen. 
 
Toen ik de leeftijd bereikt had, dat het drinken van een glas 
bier niet meer ‘verboden’ was, kregen we de tijd van de 
centralisatie van de biermarkt. Traditionele merken werden 
vervangen door een naam, bedacht door een 
reclameexpert van achter een bureau en niet aan de bar.  
 
Altijd komt dan in deze column de vraag ‘is dit nu 
heemkunde’? Ik denk het wel. Niet vanwege mijn eigen 
ervaringen, maar wel omdat bier naar mijn mening bij 
Brabant hoort en omdat er een duidelijke hang is naar de 
traditionele, lokale bieren. Het streekgebonden product met 
het karakter van ‘hier’, dat product maakt een geweldige 
groei door. Laat daarom een merk als ‘Oud Bruin het Hert’ 
maar terugkomen. En onze jeugd? Laat die toch maar 
wachten tot ze 18 zijn.  
 

 

Rabobank Clubkas Campagne 2017 
 

Van de Rabobank kregen we onlangs de informatie over de 
Clubkascampagne 2017, die tussen 11 en 25 april 
gehouden wordt. Wederom zal de bank in haar werkgebied 
€100.000 verdelen onder verenigingen en vorig jaar 
ontvingen wij €888 door de uitgebrachte stemmen op een 
educatieproject. 
 

Onze vereniging wil dit jaar 
meedoen met het 
onderwerp ‘traplift 
heemkamer’. De 
heemkamer van onze 
vereniging is op de derde 
verdieping van de 
kasteeltoren op Abdij 
Mariënkroon. In die kamer 
willen we meer exposities 
gaan houden en de 
onlangs gehouden 
kerstkaartententoonstelling 
was een groot succes. Nu 
zijn er exposities in 
voorbereiding over ‘Lips 
Drunen’ en de 
‘Mandenmakercollectie 
Vlijmen-Haarsteeg’.  
Maar we krijgen wel steeds meer problemen met de 
toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten omdat de 
toegang altijd over een 24 treden tellende trap moet. De 
installatie van een traplift zou een oplossing zijn, maar 

kunnen we als vereniging niet zelf bekostigen.  

 

 

Wandeling Vlijmens Ven 
 
Zondag 12 maart voert onze vereniging wandelaars  door 
het waterbergingsgebied Vlijmens Ven. De wandeling 
begint om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de 
Venkantbrug in Vlijmen. Ad Hartjes treedt tijdens de twee 
uur durende wandeling op als gids. Aan de wandeling zijn 
geen kosten verbonden en aanmelden is niet nodig. 
Voor de veiligheid van ’s-Hertogenbosch zijn in de 
afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd, die voorkomen 
dat het Bossche Broek en delen van de A2 rond ‘s-
Hertogenbosch, net als in 1995, nog eens onder water 
komen te staan. Een gebied van 750 hectare tussen 
Vlijmen, Vught en ’s-Hertogenbosch is nu ingericht als 
waterbergingsgebied. Het is geschikt gemaakt voor een 
hoogwatergolf van 4,5 miljoen kubieke meter water. 
Daarvoor is in de afgelopen jaren 690.000 m3 grond  
afgegraven. 
 
Ad Hartjes, die vele jaren werkzaam geweest is bij 
Waterschap Aa en Maas, zal tijdens de wandeling uitleg 
geven over de uitvoering van dit project, over de nieuwe 
natuur en over de geschiedenis van het gebied (o.a. over 
de turfvaart).  
 
 

 



 
 

Monumentenmoment 
 
In 1939 verhuisde Max Lips zijn scheepsschroevengieterij 
van ‘s-Hertogenbosch naar de nieuwe fabriek in Drunen, 
het begin van de industrialisatie van het dorp. 
 
Toen in mei 1945 in het hele land nog amper dertig 
bespeelbare beiaarden waren overgebleven doordat de 
Duitsers de klokken in beslag hadden genomen voor de 
vervaardiging van kanonnen, spande de Nederlandse 
Klokkenspelvereniging zich er voor in het aantal carillons 
weer op niveau te brengen. Zij nam de firma Eijsbouts uit 
Asten in de arm voor het herinstalleren ervan. Eijsbouts 
wilde echter al vóór de oorlog meer dan installeren en wilde 
de benodigde klokken ook produceren. Toen er na de 
oorlog geen deviezen beschikbaar waren voor de aankoop 
van beiaarden in het buitenland, startte Eijsbouts in 
samenwerking met Lips een eigen klokken gieterij. 
 

 
 
Een op 17 juli 1947 aan de pers gericht schrijven luidt: "Wij 
hebben de eer, uw verslaggever uit te nodigen, aanwezig 
te zijn bij de eerste gieting van klokken in de bronsgieterij 
van de N.V. Lips te Drunen, in samenwerking Eijsbouts-
Lips, op dinsdag 22 juli a.s.”. In een bijgevoegd 
communiqué wordt vermeld, hoeveel uurwerken, klokken 
met luidinrichting en klokkenspelen werden geleverd of 
gerestaureerd "waarbij alles, behalve de klokken, uit eigen 
bedrijf kwam". Maar "dank zij de diepgaande studie van de 
tegenwoordige directeur, de heer B. Eijsbouts, op het 
gebied van de klokken wordt de door de beide vroegere 
firmanten steeds zo vurig begeerde nieuwe tak van bedrijf 
daaraan toegevoegd in de vorm van een klokkengieterij. 
Voorlopig worden de klokken bij N.V. Lips te Drunen 
gevormd en gegoten en bij Eijsbouts C.V. in Asten 
gestemd. Het ligt in de bedoeling zo spoedig mogelijk alles 
in Drunen te combineren".

 

Met name voor klokken, zwaarder dan 300 kg zocht 
Eijsbouts zijn toevlucht tot Lips in Drunen. Lips was een 
fabrikant van scheepsschroeven en beschikte daarom over 
grote ovens om het klokkenbrons te smelten.  Op de 
meeste klokken uit die periode staat dan ook de 
gecombineerde naam Eijsbouts/Lips vermeld. 
De samenwerking, die achteraf zo vruchtbaar bleek, heeft 
geduurd tot 1953. 
Ter afscheid in de fabriek heeft Lips zelf het gloeiende 
metaal benut voor de vervaardiging van een eigen carillon, 
waarvan het raamwerk twee handen symboliseert, die het 
carillon (de muziek) dragen.  Dit carillon siert nog steeds de 
oude ingang van de fabriek en is door de hoogte en 
bijzondere vorm van veraf te zien als een icoon van een 
onderneming die veel voor Drunen heeft betekend.  
Nico Dircksens 
 

 

Lezing Immaterieel Erfgoed 
 

Op dinsdag 14 maart organiseren we over dit onderwerp 
een lezing. De spreekster daarbij is niemand minder dan 
Ineke Strouken, directrice van het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. 
Ineke komt spreken over het belang van tradities voor onze 
maatschappij en voor ons persoonlijk. Haar instituut 
plaatste onder meer het Draaksteken, het Oogstdankfeest 
en de Passiespelen op de Unescolijst van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. Strouken werd met de dood bedreigd 
toen ze haar mening gaf over Zwarte Piet. Toch prijkt ook 
het Sinterklaasfeest sinds vorig jaar op de Unescolijst. 
 
De lezing wordt gehouden in Partycentrum De Remise, 
Grotestraat 267 te Drunen en begint om 19.30 uur. De 
entree bedraagt €4,- incl. kop koffie/thee bij binnenkomst. 
Aanmelden voor deze lezing is gewenst en dat kan via de 
website www.hkkonsenoort.nl, per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl en telefonisch 0416-320995 

 

 

Wandeling Nederhemert 
 

Op zondag  26 maart hebben we een wandeling 
door Nederhemert - Zuid en gids Peter van der Velden leidt 
de wandelaars rond. De route gaat langs de Schans (een 
verdedigingswerk uit de 16de eeuw), akkers met biologisch 
dynamische landbouw, een natuurkampeerterrein van 
Staatsbosbeheer, kasteel Nederhemert, N.H. Kerk en 
begraafplaats, monumentale boerderijen, 
wederopbouwboerderijen en monumentale huizen.  
 
De wandeling vertrekt om 10.00 uur vanaf de speeltuin in 
Nederhemert aan Kasteellaan 11 en duurt ongeveer 2 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en meewandelen is gratis.  
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Boekuitgifte ‘Van grond tot mond’ 
 

Al enkele jaren zijn Bas van Andel uit Babiloniënbroek en 
Teus van Tilborg uit Andel in de weer met het samenstellen 
van een boek over boeren en voedsel in het Land van 
Heusden en Altena en de Langstraat. In het boek komen 
enkele hoofdstukken over onze leden te staan, zoals over 
Francien en Cees van Rooij uit Giersbergen: Over de man 
van Brabants tweede vaste beregeningsinstallatie en de 
eerste pompoenenboerin uit de regio, over wilde zwijnen, 
reeën en kampeerders’. Het boek wordt een gezamenlijk 
uitgifte van de Historische Kring ‘Het Oude Land van 
Heusden en Altena’ en onze vereniging en zal in de loop 
van april verschijnen.  
 

 
Francien en Cees van Rooij uit Giersbergen 

 

 

Bezorging MGT/Plekbord 
 

Toen we in 2007 begonnen zijn met het zelf bezorgen van 
MGT/Plekbord is Jan Melis de vaste bezorger in het 
zuidelijke gedeelte van Drunen geweest. Jan heeft nu 
aangeven om  vanwege gezondheidsredenen ermee te 
willen stoppen en vandaar dat we op zoek zijn naar een 
opvolger(ster). Het gaat maandelijks om 25-30 adressen. U 
kunt zich aanmelden bij Peter de Jongh, 0416-374379 of 
p.de.jongh@kpnplanet.nl. 

 

 

 

Voor uw agenda 
 

Dinsdag 26 februari 

Wandeling ‘Haarsteegse Wiel’ o.l.v. Peter van de Velden 
 

Donderdag 2 maart 

Lezing wederopbouw boerderijen door Gini van Wijk 
 

Zondag 12 maart 

Wandeling ‘Vlijmens Ven’ o.l.v. Ad Hartjes 
 

Dinsdag 14 maart 

Lezing over ‘Immaterieel Erfgoed’ door Ineke Strouken. 
 

Zondag 26 maart 

Wandeling ‘Nederhemert’ o.l.v. Peter van de Velden 
 

Dinsdag 4 april 

Lezing over ‘Jaren ‘60’ door Kitty de Leeuw 
 

Zondagen 9 april en 23 april 

‘Dorpswandeling Drunen’ door Bart Beaard  
en Jan van der Linden 

 
Dinsdag 2 mei 

Lezing ‘Kadastraal onderzoek’ door Ad van Liempt 
 

Donderdag 4 mei 

Dodenherdenking in Drunen, Elshout, Heusden en Vlijmen 
 

Zondag 7 mei 
Wandeling Poort van Heusden o.l.v. Henk Roestenburg 

 
Zaterdag 17 juni 

Dag excursie naar Bergen op Zoom 
 

Zondag 26 juni 

Wandeling Baardwijkse Overlaat o.l.v. Gien van Wijk 
 

 

Lezing ‘Wederopbouwboerderijen’ 
 

In de Oostelijke Langstraat werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bijna tachtig boerderijen geheel verwoest en 
de meeste zijn in de periode 1947-1955 als 
wederopbouwboerderij herbouwd. Gini van Wijk heeft over 
dit onderwerp een prachtig boek geschreven. Hierover 
geeft hij op donderdag 2 maart in Het Oude Tramstation 
een lezing. Deze lezing begint om 19.30 uur en het adres is 
Heusdenseweg 16 te Elshout. De entree is €4,- p.p. incl. 
koffie/thee. Voor de lezing moet u zich vooraf opgeven en 
dat kan via de website van onze vereniging 
www.hkkonsenoort.nl, per mail gienvanwijk@ziggo.nl of 

telefonisch 06-20266326. 
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Dialecten evenement 24 januari 2017 
 

 

 

Foto’s: 

Ad Hartjes 



Vrijwilligersmiddag 28 januari 2017 
 

  

Foto’s: 

Ad Hartjes & 

Nico Verbunt 


