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We gaan de zomer tegemoet en met de heemkundekring kunnen we ook nu weer vele
leuke dingen doen. Ga mee naar Kampen, maar wees er vlug bij, want vol is vol. Natuurlijk
kunt u ook weer aan een van onze wandelingen meedoen en houdt u van bloemen dan
hebben we een tip voor u. In het Noord-Brabants museum zijn er nu volop te zien.
Uiteraard hebben we ook weer een mooie lezing, nu over de Zuiderwaterlinie en over de
Tweede Wereldoorlog zijn er nog verhalen te over.
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Dit jaar bezoeken we het mooie, zeer
interessante Hanzestadje Kampen.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf
Mariënkroon en worden in Kampen
ontvangen met een heerlijk kopje koffie met
wat lekkers. Daarna worden we opgehaald
door de plaatselijke gidsen die ons gaan
rondleiden en de historie van dit
Hanzestadje zullen vertellen. Na de lunch is
iedereen vrij om het stadje op eigen manier
te verkennen. Om uiterlijk 19.00 uur zullen
we weer terug zijn in Nieuwkuijk.
De kosten voor deze mooie excursie, inclusief een heerlijke lunch, bedragen € 45,00.
Inschrijven via per mail via bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch bij het secretariaat
0416-320995.Het bedrag graag overmaken op onze rekening NL19RABO0136504418
t.n.v. HKK Onsenoort, en graag uw naam en voornaam duidelijk vermelden. Opgave is
mogelijk tot 16 juni omdat we dan de bussen definitief moeten vastleggen.

Column
De handlanger
Naast de bevrijding van 75 jaar
geleden, waar we dit jaar
uitgebreid bij stil staan, is ook de
Zuiderwaterlinie een project, dat
de aandacht trekt. Over deze
verdedigingslinie ga ik het in deze column niet hebben.
Daarover kunnen en zullen anderen veel beter vertellen.
Maar dit Zuiderwaterlinie project heeft er wel toe geleid, dat
ik een paar weken geleden mee heb gelopen over de
wallen van Heusden. Daarbij hebben ik en de andere
„meelopers‟ heel wat opgestoken van onze zeer
deskundige gids. Je kunt het hele gebied wel onder water
zetten, maar zonder een weldoordachte vesting
daarachter, maak je het de vijand echt nog niet moeilijk
genoeg.
Maar goed, heel wat opgestoken dus en daarbij hoort zeker
ook de herkomst van het woord „handlanger‟. Dat kwam
aan de orde bij de uitleg over de kanonnen, die als
onderdeel van de verdedigingslinie stonden opgesteld. Je
had kanonniers en die hadden handlangers. Dat waren de
hulptroepen van de kanonnier, een man of zes per kanon.
Handlanger betekent in feite ook gewoon „een langere
hand maken‟, ofwel een hand, die je te hulp kan komen.
Helemaal geen woord dus met een negatieve lading, maar
die heeft het in de loop van de tijd wel gekregen. Iemand
die het met het goede doen niet zo nauw neemt, die heeft
„handlangers in het kwaad‟, maar „handlangers in het
goede‟, nee, die kennen we niet meer.
Zo‟n ontwikkeling in de taal, dat vind ik nou interessant.
Daarom kwam vervolgens het idee bij me op om eens na te
gaan of ik meer van zulke woorden zou kunnen herkennen.
Natuurlijk is dat gelukt, anders had ik er deze column niet
aan kunnen wijden. Neem het woord trawant bijvoorbeeld.
Het betekent precies hetzelfde als handlanger en ook dit
woord wordt doorgaans gebruikt om een negatieve sfeer
aan te duiden. Een oproerkraaier heeft trawanten, maar
van het bestuur van onze heemkundekring zal niemand
zeggen „de voorzitter en zijn trawanten‟. Kornuit betekent in
feite hetzelfde als handlanger en trawant, maar dit woord
heeft een veel vriendelijker karakter en wordt juist wel in
positieve zin gebruikt.
De belhamel kan in onze ogen waarschijnlijk ook weinig
goeds doen. Het is een kwajongen, een onruststoker, een
drammer. Maar oorspronkelijk was een belhamel de leider
van een groep. De hamel (gecastreerde ram) kreeg een bel
om en hield de kudde schapen bij elkaar. Hij was dus
letterlijk een „bel-hamel‟. Om in de sfeer te blijven, ook naar
vlegel heb ik gekeken, maar ik kan de lezer geruststellen,
een vlegel in de betekenis van kwajongen, deugniet, is
altijd gewoon een vlegel geweest.
Tenslotte nog een opvallend woord en wel uilskuiken. Als
je dat genoemd wordt, dan word je beslist niet geprezen
om je slimheid. Maar de uil is toch de vogel van de
wijsheid? En een uilskuiken is dan toch voorbestemd om
later ook een wijze uil te worden?
Is dit nou heemkunde? Welnee, maar zonder de
Zuiderwaterlinie, die gelukkig wel tot ons heemgebied
behoort, was ik nooit op de handlanger gestuit.
Adrie

Koninklijke Onderscheidingen
Dhr. Frans Lucas. Engelen
Frans is sinds 1993 vrijwillig actief op het gebied van
cultuurhistorie en het kerkelijk leven.

Sinds 2005 is de heer Lucas
actief bij Heemkundekring
Onsenoort. In 2005 startte hij als
vrijwilliger
binnen de Werkgroep Engelen
waarvan hij sinds 2006 voorzitter
is. In 2010 richtte decorandus de
zelfstandige vereniging Angrisa
Heemkundekring Engelen op
waarvan hij tevens voorzitter is.
Ook is Frans sinds 2012 vrijwillig
werkzaam bij Stichting Engelens
Belang waar hij vorm
en inhoud geeft aan de jaarlijkse 4 mei herdenking in
Engelen. Eveneens heeft hij zich ingezet voor de
60- en 65-jarige herdenkingen van de gevallenen van
Engelen in de Tweede Wereldoorlog.

Mevr. Ria de Folter-Sebregts uit Drunen,
Vrijdag 26 april 2019 ontving Mevr. Ria (M.F.J.) de FolterSebregts uit Drunen, (foto: Arna Schoemans) lid van onze
vereniging, uit handen van burgemeester Willemijn van
Hees, de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van
Oranje-Nassau". Ria de Folter heeft een staat van dienst
als vrijwilliger die terug reikt tot 1974, het jaar waarin zij
vrijwilligerswerk ging doen op de basisschool van haar
kinderen.
Sindsdien heeft zij altijd
vrijwilligerswerk gedaan; o.a. bij
Stichting Jong Nederland, Jeugdfonds Jantje Beton, Gehandicapten
Platform Heusden. Anno 2019 is zij
nog altijd vrijwilligster bij KBO
afdeling Drunen en Kring Heuden,
Senioren Overleg Heusden,
Dementievriendelijke Gemeente
Heusden en bij Bijeen. Ria is ook
secretaresse van HVB-Historische
Vereniging Brabant, waarvan onze vereniging lid is.

Film over onze activiteiten
Met René Esser, voorzitter Werkgroep Sterrenkunde
Heusden, hebben we tevens iemand binnen de vereniging
gekregen , die het maken van films als hobby heeft. Dat dit
mooie resultaten oplevert is te zien via de link
https://youtu.be/bFDZcz3lvd8. Deze is zeker de moeite
van het bekijken waard.
De film bevat beelden van de expositie „Joodse
geschiedenis en Heusden‟, de lezing over dit onderwerp
door Bart Beaard in de bibliotheek van Drunen op
zaterdagmorgen 4 mei, de gelegde Struikelstenen in
Vlijmen en Nieuwkuijk, de Dodenherdenking bij het
oorlogsmonument in Vlijmen en de daarop aansluitende
presentatie van het boek van Bert Meijs „De tyranny
verdryven‟ Vlijmense verzetsstrijdster Cis Suijs, op
zaterdagavond 4 mei bij Fletcher Hotel Prinsen in Vlijmen.

Monumentmomentje
Ons heem kent vele mooie fietspaden. Eén van mijn
favorieten is de dijkenroute. Op deze route ligt ook het
dorpje Doeveren met zijn uit 1950 daterende kerk,
opgetrokken uit handgevormde baksteen en liggend op een
terp. De oorspronkelijke Hervormde kerk, werd verwoest
door oorlogsgeweld in 1944. Op het dak van deze kerk
bevindt zicht een dakruiter met een Mariaklok. Wellicht wat
vreemd voor een protestantse kerk, doch het bordje langs
de deur vermeldt, dat de klok dateert uit de tijd van voor het
protestantisme namelijk uit 1445. Op de klok staat een
ankerkruis met het opschrift SANCTA MARIA , een
wapenschild met lelie en een unieke hangende
rondboogversiering. Tevens staat er de naam van de gieter
vermeld t.w. “mester ian van asten”.
Het betreft hier niet de eerste de beste. Jan van Asten
e
ofwel “Jan die Smet van der Diesdunc”, is in de 15 eeuw
een bekende en veelgevraagde klokkengieter. Hij woonde
in het gehucht “Den Diesdunck” bij Asten, samen met zijn
vrouw Aleidis en hun kinderen. Zijn roem en vakmanschap
zijn nu nog af te lezen van de bronzen klokken, die hij meer
dan vijfhonderd jaar geleden heeft gegoten en die her en
der in Zuid-Nederland zijn teruggevonden. Komt u toevallig
eens in Asten op het Koningsplein, vindt u daar zijn door de
kunstenaar Pier van Leest vervaardigd standbeeld met het
opschrift: “Dit is het beeld van jan die smet van der
diesdunc zijn naam staat op de mariaklok uit 1447 in de
kerktoren.
Aangenomen wordt
dat hij de gieter van de
klok is.”
Asten heeft een lange
traditie van
klokkengieten. De
klokkengieter
Eijsbouts maakte
onder meer de
Mariaklok van de
Notre Dame die de
laatste brand
overleefde. Maria
waakt over haar
klokken, die teruggaan
tot de vijfde eeuw, het
derde oecumenisch concilie in 413 na Chr. in Efeze, waar
is bepaald, dat ze officieel de moeder van God genoemd
mag worden. De Rooms-Katholieke kerk herdenkt de
verklaring van Efeze op het Mariafeest, dat jaarlijks op 1
januari wordt gevierd, in aansluiting op het feest van de
geboorte van Christus. Het is het oudste Mariafeest. De
verering van Maria ontwikkelde zich vooral sinds de 5de
eeuw en bereikte een hoogtepunt in de late middeleeuwen.
Maar ook vandaag de dag steken nog vele mensen een
kaarsje voor haar op.

Boek over verzetsstrijdster Cis Suijs
gepresenteerd
Op zaterdagavond 4 mei is in samenwerking met de
Werkgroep Nationale Feestdagen Vlijmen het boek „De
tyranny verdryven’ Vlijmense verzetsstrijdster Cis Suijs,
gepresenteerd. Een boek, waarin uiteraard de persoon van
Cis Suijs, haar familie en haar bijdrage aan het
vooroorlogse Vlijmense verenigingsleven belicht worden.
Vervolgens wordt ingegaan op haar activiteiten voor het
verzet, de reden voor haar arrestatie en haar onvrijwillige
tocht langs achtereenvolgens Polizei Gefängnis Kamp
Haaren, Kamp Vught, Concentratiekamp Ravensbrück en
Concentratiekamp Dachau - München. Cis heeft de
ontberingen doorstaan en dus kan in het boek ook
aandacht besteed worden aan haar terugkeer in Nederland
en tenslotte in Vlijmen .
De zaal bij Hotel Prinsen is goed gevuld, waarin ook
familieleden van Cis Suijs hebben plaatsgenomen.
Voorzitter Adrie Verboord doet het welkomstwoord en
heemkundige en schrijver Bert Meijs schetst de
totstandkoming van het boek. Een geschiedenis, die 7 jaar
geleden is begonnen met de vraag van de heemkundekring
aan Bert om de rijke geschiedenis van het wielrennen in
Vlijmen te onderzoeken en op te tekenen. Omdat de eerste
Ronde van Vlijmen tijdens de oorlogsjaren is verreden,
heeft Bert het oorlogsarchief van de toenmalige gemeente
Vlijmen doorgespit. Daarbij blijkt hij allerlei interessante
wetenswaardigheden tegen te komen, waarover hij
inmiddels in het maandblad van de heemkundekring al het
nodige gepubliceerd heeft.

Nico Dircksens

Bert (op de foto in het midden) overhandigt zijn boek dan
aan Jan Suijs, een neef van Cis, die samen met zijn zus
Mieke voor deze gelegenheid naar Vlijmen is gekomen.
Wethouder Thom Blankers wordt nu eens niet uitgenodigd
om ook een exemplaar in ontvangst te nemen, maar om
het boek aan te bieden aan Jos Lardinois, al tientallen
jaren de voorzitter van de genoemde werkgroep. Met een
inhoudsvolle toespraak legt de jonge wethouder op een
mooie manier de verbinding naar de noodzaak om te
blijven herdenken, om de vele mensen, die zich net als Cis
Suijs hebben ingezet voor onze vrijheid, nooit te vergeten.

Cis Suijs, Vlijmens verzetsstrijdster
In de afgelopen week is door onze vereniging een boek
uitgegeven met de titel „De tyranny verdryven – Cis Suijs,
Vlijmense verzetsstrijdster‟, geschreven door Bert Meijs.
Cis Suijs, dochter van de Vlijmense kleermaker Jan Suijs,
komt tijdens de Tweede Wereldoorlog door haar
verzetsactiviteiten in de gevangenis in Haaren terecht.
Vervolgens komt ze in drie andere concentratiekampen
(Vught, Ravensbrück (D) en München (D)) en weet te
overleven. In het boek wordt vooral beschreven onder
welke omstandigheden zij in de diverse kampen verblijft en
hoe de saamhorigheid met haar medegevangenen heeft
bijgedragen om samen deze ellende te overleven.
Het prachtige boek op A4-formaat heeft 120
kleurenpagina‟s, kost €19,- en is verkrijgbaar bij Bruna in
Vlijmen, bij Sikkers in Drunen en bij het secretariaat.

Ingezonden
Hierbij een reactie op het artikel over Veeno-fietsen in het
aprilnummer. Het waren degelijke boerenfietsen. Ik ben het
daar volkomen mee eens. Mijn vader had er ook één en ik
heb er nog veel op gereden in de jaren „50. Ook heb ik nog
een vrijstellingsbewijs bewaard uit augustus 1942 van deze
Veeno fiets van mijn vader. Deze werd niet gevorderd in
verband met de voedselvoorziening. Dit bewijs is
ondertekend door N.S.B. burgermeester A. Thomaes van
de toenmalige Gemeente Heusden. Zie de bijgaande
foto‟s.

Oproep
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat mijn vader is gesneuveld.
Mijn vader Herman Suijs was lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten en is op 27 november 1944 bij een noodlottig
misverstand door de Engelsen neergeschoten. Daarna is
hij vervoerd naar het militair hospitaal te Goirle en aldaar
overleden. Op 1 december werd hij met militaire eer op de
RK begraafplaats te Vlijmen begraven. Onderstaande foto
toont deze begrafenis en het is de enige foto die ik daarvan
bezit. Het is een niet al te beste foto. Mocht er in een
familiealbum of schoenendoos van uw familie een foto van
een begrafenis met militairen erop (zoals hier bij de kist)
bestaan dan is de kans groot dat het om dezelfde
begrafenis gaat. Wilt u in dat geval contact met mij
opnemen via hans.suijs@hetnet.nl
Bij voorbaat dank, Hans Suijs

Met vriendelijke groet, namens mijn vader Sjaak Buijs uit
Nieuwolda, Annette Buijs
Begrafenis van Herman Sijs op 1 december 1944
(collectie Hans Suijs)

Boekuitgifte „Van Karrenspoor tot
Maasroute‟
Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat deze
belangrijke Oost-West route door de Langstraat in
gebruik kon worden genomen. Een reden om over de
geschiedenis van deze weg een boek te schrijven.
Een boek, rijk geïllustreerd met veel foto's, 272
pagina’s, geschreven door Gini van Wijk, zal vanaf 21
juni te koop zijn bij de boekhandel en bij het
secretariaat van onze heemkundekring.
Wie herinnert zich nog de oude Langstraatweg, slingerend
door de dorpen van de Langstraat. Een weg met kasseien,
vele bochten, smal en rammelende baileybruggen over de
Bossche Sloot tussen 's-Hertogenbosch en Vlijmen en over
het Drongelens Kanaal tussen Baardwijk en Drunen. Een
weg met een lange historie, hoewel niet bekend is wanneer

Fietstocht door historie en natuur

De gevaarlijke bocht met spoorwegovergang in de
Langstraatweg tussen de Wolput en de Onsenoortsestraat
in Vlijmen-Nieuwkuijk. Foto van rond 1955.Collectie SALHA

er voor het eerst sprake moet zijn geweest van een route
tussen de belangrijke handelssteden „s Hertogenbosch en
Geertruidenberg. Veel van wat er vóór de Sint
Elizabethsvloed van 1421 is geweest, is verdwenen in de
alles verzwelgende watervloed. Ook zijn er geen kaarten
e
uit de tijd vóór 1421. Pas in de 16 eeuw komt de oude
Langstraatweg op oude topografische kaarten in beeld.
Hoe verging het deze oude Langstraatweg? Het zal tot
1800 niet meer dan een karrenspoor zijn geweest. Pas
tussen 1840 en 1850 komt de weg in de belangstelling van
de provinciale overheid van Noord Brabant en wordt de
weg grotendeels voorzien van een klinkerbestrating. Als
kort na 1900 de eerste auto's in de Langstraat verschijnen
worden mondjesmaat verbeteringen aangebracht, zoals
vervanging van de klinkers door stevige kasseien. Maar de
gevaarlijke bochten blijven en de breedte van de weg wordt
eerder smaller dan breder door de aanleg van een tramlijn
over een groot gedeelte van deze weg.

Onze leden Jan Buisman en Bert Meijs hebben een
fietsboek samengesteld over een tocht van 35 of 40 km
over de ringdijk rond nagenoeg alle kernen van de huidige
gemeente Heusden. De dijk is na de St. Elisabethvloed
aangelegd om het achterliggende land te beschermen
tegen overstromingen. Desondanks heeft zij toch te maken
gehad met talloze doorbraken en overstromingen waardoor
een mooi landschap ontstaan is met vele grote en kleine
wielen. Het boek heeft 80 kleurenpagina‟s op A5 formaat,
kost €9,00 en is verkrijgbaar bij Sikkers Drunen en bij het
secretariaat van onze vereniging.

Lezing „Zuiderwaterlinie en de Stelling
van Heusden‟
Op dinsdag 11 juni hebben wij erfgoeddeskundige Jos
Cuijpers uitgenodigd om in het dorpshuis Den Hoek in
Heesbeen, Voorstraat 1, te vertellen over dit
onderwerp. Door wethouder Thom Blankers zal eerst
een inleiding gehouden worden over de activiteiten van
gemeente Heusden met de Zuiderwaterlinie. De lezing
begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. U moet
zich wel van tevoren bij het secretariaat opgeven via
0416-320995 of via bestuur@hkkonsenoort.nl.

De in 1954 gemoderniseerde Vlijmenseweg tussen Vlijmen en
de Bossche Sloot. Op de achtergrond café Jan Dekkers, beter
bekend als De Hut. Links op de foto de Aardappeldijk.
Collectie SALHA.

Na 1930 neemt de verkeersintensiteit zoveel toe dat in
1935 voor het eerst een voorstel op tafel komt om een
verkeersweg om de dorpen heen aan te leggen. De
Tweede Wereldoorlog gooit echter roet in het eten en het
duurt zelfs tot 1960 voordat het besluit wordt genomen om
een snelverkeersweg aan te leggen door de Langstraat en
buiten de bebouwde kommen van de dorpen. Op 29
augustus 1969 wordt deze Maasroute officieel door de
Commissaris van de Koningin, de heer C. Kortmann,
geopend.

Inleveren kopij volgende plekbord vóór 15 juni

Nederland heeft zich niet alleen eeuwenlang verdedigd
tegen het water maar ook met behulp van het water. Dit
blijkt wel uit de vele waterlinies die ons land kent. Het was
indertijd de wereldberoemde vestingbouwer Menno van
Coehoorn die rond 1700 een samenhangend geheel, een
ketting van 160 kilometer, van de Brabantse vestingsteden
maakte. De Zuiderwaterlinie was niet alleen een
verdedigingslinie maar markeert ook altijd een culturele
grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en
rooms-katholiek: voorbij de Zuiderwaterlinie begint een
andere wereld. Een onderdeel van de linie is de Stelling
van Heusden: vesting Heusden met zijn forten, schansen
en sluizen.

Bevrijdingsroute
Wie wil ons helpen met de organisatie van de “Bevrijdingsroute?

Wat is het plan?
Om geïnteresseerden een compleet beeld te
geven van wat er rond de bevrijding op 4 en
5 november 1944 in alle kernen van de
gemeente Heusden is gebeurd, gaan wij een
Bevrijdingsroute organiseren, die op zondag
3 november gewandeld, gefietst (al of niet
begeleid) of met de auto gereden kan
worden. De route begint bij De Steegerf in
Drunen, het gebied waar begin november
1944 regimenten van de Schotse
ste
51 Highland Division het Afwateringskanaal
over zijn gestoken en vervolgens onze
omgeving bevrijd hebben. De route eindigt
bij het Gouverneurshuis in Heusden, is 27
km. lang en komt langs alle kernen waar in
de oorlog veel gebeurd is en waarover dus
veel te vertellen valt. De route kan geheel of
gedeeltelijk afgelegd worden. In het
Gouverneurshuis is dan een expositie
ingericht over de bevrijding van onze
omgeving.
Op een 12-tal punten zullen kramen geplaatst
worden, waar 2-3 leden of niet-leden van
onze vereniging de passanten ontvangen en
met hulp van fotopanelen vertellen, wat er
tijdens de oorlog in die omgeving is gebeurd.
Natuurlijk zorgt de vereniging ervoor, dat volop relevante informatie over de gebeurtenissen rond de bevrijding in jouw kern met
je wordt gedeeld. Het is dan ook geen enkel probleem, wanneer je kennis hieromtrent nu nog niet optimaal is.
Wilt u meehelpen met de bezetting van één van de 12 kramen, neem dan contact op met Bart Beaard, tel. 0416-320995 of mail
hem met: bartbeaard1@gmail.com

Hongerenburcht
In de afgelopen maanden heeft er in Haarsteeg aan
de Hongerenburchtweg een grootschalige
archeologische opgraving plaatsgevonden.
Dagelijks was daar een groep archeologen van
Vestigia Amersfoort in de weer, ondersteund door
een grote graafmachine. Het was een wens van
eigenaar Tinie van den Berk om er geen
ruchtbaarheid aan te geven. Van onze vereniging
waren het Bert van Opzeeland en/of Bart Beaard
die dagelijks de werkzaamheden volgden en ons lid
Johan van Eersel leverde zijn bijdrage met het
maken van prachtige opnamen met zijn drone. Om
veiligheids- en verzekeringstechnische redenen is

er in overleg met Vestigia van afgezien om leden van onze
archeologische werkgroep bij het opgraven te betrekken.
De grote hoeveelheid grondwater was daar de reden voor.
In de komende tijd zal er meer informatie komen over de
vondsten.
foto boven: Johan van Eersel maakte op 18 april met zijn
drone een luchtopname van de opgraving die een omvang
had van 100x70 meter.

Foto links: een fragment van een van de muren van het
blootgelegde kasteel. Foto: Toon Groot

Lips bedrijfscarillon te Drunen
In de afgelopen weken zijn er regelmatig berichten in de
media verschenen over het verdwijnen van het voormalige
Lips-fabriekscomplex met het bedrijfscarillon. Het carillon is
op 17 april 1954 in gebruik genomen en is er gekomen na
de beëindiging van de samenwerking tussen Lips in
Drunen en Eijsbouts in Asten. In de periode 1947 tot 1953
zijn bij Lips de grotere bronzen klokken voor Eijsbouts
gegoten.

De sacramentsprocessie in Elshout tijden “Onze Dag”
Foto: Heusden in Beeld

naar de kerk alwaar nog een H. Mis zal worden
opgedragen. Daarmee komt dan weer een einde aan de
meimaandviering in Elshout .

Friture Koks (rectificatie)
Enigszins teleurgesteld was Kees Koks omdat de foto van
zijn vader Henk niet was opgenomen in het boek „Vlijmen
in jaren ‟50-60‟. Zijn vader Henk is in 1959 begonnen met
een fritestent die toen stond in Vlijmen bij garage Pulles,
waar nu De Oliemaat is. Later is de tent verhuisd naar de
overzijde in het Akkerpad naast café De Witte. Daarna
werd het cafetaria en automatiek „Het Sneeuwwitje„ aan de
Grote Kerk. Al meer dan 40 jaar zorgt zijn zus Annie Koks
voor de fritesverkoop aan het Engelermeer, maar die wordt
in het komende jaar door Annie‟s zoon John overgenomen.

Het fabriekscomplex en het carillon zijn aan de Lipsstraat
altijd beeldbepalend geweest en wanneer deze verdwijnen
herinnert er ons niets meer aan de Lips-periode, die voor
de groei en ontwikkeling van Drunen erg belangrijk is
geweest. Daar onze vereniging staat voor het behoud van
cultuurhistorie in ons werkgebied hebben wij met het
College van Gemeente Heusden contact opgenomen om
de mogelijkheden van behoud en herplaatsing te
bespreken.

Onze Dag in Elshout immaterieel erfgoed
Het dorp Elshout is een druk bezocht pelgrimsoord in de
Langstraat. Tijdens de meimaand trekken duizenden
pelgrims ter bedevaart naar O.L. Vrouw van Elshout, met
als hoogtepunt vrijdag 31 mei, die in Elshout bekend staat
als 'onze dag'. De bedevaart is vooral tijdens het laatste
e
kwart van de 19 eeuw tot bloei gekomen. In de
neogotische kerk van St. Jan Evangelist troont een
laatmiddeleeuws houten beeld van de 'Wonderbare
Moeder' in een nis boven een zijaltaar. De talrijke zilveren
ex-voto's, de bloemen, de brandende kaarsen en de
geschreven intenties getuigen van een bijzondere verering,
zowel uit het verre verleden als uit recente tijden. De
processie trekt sinds 1966 weer jaarlijks op 31 mei naar de
devotiekapel aan de Gaarsweide, waar Maria verschenen
zou zijn.
In 2018 is deze Mariaprocessie erkend als onderdeel van
het Nederlands immaterieel erfgoed.
Ook dit jaar zullen weer vele pelgrims om 19.00 uur samen
komen in de kerk, waarna de processie vertrekt naar de
Kapelstraat. Na wat korte gebeden gaat de processie weer

Op de foto in het midden Henk Koks, rechts zijn dochter
Annie en links Truus Caron uit Heusden. De foto is uit 1959
toen de fritestent naast café De Witte stond. Foto: Kees Koks

AGENDA
Dinsdag 28 mei Dorpswandeling Drunen
Vertrek om 19.00 uur op het Raadhuisplein
Dinsdag 4 juni Dorpswandeling Nieuwkuijk
Door Henk Roestenburg. Vertrek om 18.30 uur bij de
Emmamolen.
e

2 Pinksterdag 10 juni Expositie Mandenmakerij
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op
Mariënkroon.
11 juni Lezing door Jos Cuijpers over Zuiderwaterlinie
Aanvang 19.30 uur in dorpshuis De Hoek in Heesbeen
Donderdag 20 juni Wandeling Landgoed Pax te Elshout
Vertrek om 19.00 bij parkeerplaats Het Oude Tramstation
Zaterdag 22 juni Dagexcursie naar Kampen
Vertrek om 8.30 uur bij Mariënkroon
Donderdag 27 juni Dorpswandeling Drunen
Vertrek om 19.00 uur op het Raadhuisplein
Zondag 1 juli Expositie Mandenmakerij
In de heemkamer op Mariënkroon. Geopend van 13.00 tot
17.00 uur.

Wandeling naar het Landgoed “PAX”
Op donderdag 20 juni zal er vanuit Elshout een wandeling
gehouden worden naar het Landgoed “PAX” gelegen
tussen Elshout en Oudheusden. Lengte 4,5 km
Er zal gestart worden vanaf het parkeerterrein van café –
restaurant “t Oude Tramstation”.
Landgoed “PAX” is een jungle in miniatuur, is ruim 30
hectare groot en is van oorsprong een griendgebied. Een
griend kun je zien als een akker in het water. Hier worden
alleen geen groenten maar wilgen verbouwd. Omdat er
geen vraag meer is naar wilgenhout, zijn de grienden
verwilderd of omgezet in populierenbos.

gekrakeel van blauwe reigers te horen, die hier een kolonie
hebben.
In dit kleine natuurgebied ligt nog een oude eendenkooi
verscholen en broedt er sinds een tiental jaren een
ooievaarskoppel. De rondleiding zal worden verzorgd door
Toon Groot en door Hans Weijers
Kledingadvies: bescherm je tegen tekenbeten, kom niet op
sandalen en/of in korte broek. Trek bij voorkeur
wandelschoenen of bij vochtig weer laarzen aan.

Bezoek eens een museum
De Brabantse broers Gerard (Tilburg, 1746 – 1822, Parijs)
en Cornelis (Tilburg, 1756 – 1839, Parijs) van Spaendonck
leerden het schildersvak in Antwerpen. Met Gerard voorop
vertrokken ze van daaruit naar Parijs waar ze snel carrière
maakten als schilders van bloemen.
Inmiddels is uit kunsthistorisch onderzoek gebleken dat
beide kunstenaars in het artistieke milieu van Parijs rond
1800 een aanzienlijke positie hadden weten te veroveren.
Om het grotere publiek kennis te laten maken met deze
ondernemende broers plaatst het museum hun werk in
breder perspectief met een grote overzichtstentoonstelling.
In de tentoonstelling zijn
ruim 120 objecten te
zien. Daaronder ook het
onlangs aangekochte
schilderij Boeket van
oude rozen, jasmijn en
sleutelbloemen uit 1829,
een tot nu toe onbekend
werk. Het is één van de
laatste werken die
Cornelis van
Spaendonck schilderde.
Dit bloemboeket zal nu
voor het eerst te zien
zijn voor het publiek in
de tentoonstelling De
geur van succes.
In de tentoonstelling is ook een verkorte versie van de NTR
documentaire Hollanders in Parijs te zien, over het leven
van Gerard van Spaendonck in de Franse hoofdstad. De
volledige aflevering en andere afleveringen uit de serie zijn
te vinden op de website van NTR.
De expositie is nog te zien tot 25 augustus in het NoordBrabants museum aan de Verwerstraat 41 in
‟s Hertogenbosch.
Voor meer info: www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Het restant van een eendenkooi in Landgoed “PAX”
foto: Toon Groot

Door de aanplant van es en zomereik is het bos
veelzijdiger geworden. Daaronder schieten spontaan
struiken op als vlier en meidoorn. Het moeilijk toegankelijke
gebiedje is een veilige broedplaats voor roofvogels als
ransuil en torenvalk. En in het vroege voorjaar is overal het

