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Beste Lezers, 
 
Het is ruim honderd jaar geleden dat er wereldwijd een pandemie uitbrak. In 1918 en 1919 
waren ‘we’ in de ban van de Spaanse griep, vele slachtoffers zijn er toen gevallen. Niet net 
als nu, dat veel ouderen er aan overlijden, maar toen overleden er vele vitale mensen in de 
leeftijd van 20 tot 40 jaar. Nu heeft het Coronavirus ons land en de wereld in haar greep. 
We wensen jullie allemaal heel veel gezondheid en wijsheid toe. Want dit laatste is zeker 
ook belangrijk. Neem de instructies van de overheid en het RVIM zeer serieus, dan zal het 
zeker goed komen. 
 
De redactie 

 

 
Het coronavirus, een serieuze zaak 
 
In mijn maandelijkse column besteed ik deze keer ook aandacht aan het coronavirus. Maar 
de column wordt nooit geschreven in de toonzetting, die hoort bij een serieuze aanval op 
ons aller gezondheid. Veel mensen zijn besmet, van wie een groot aantal zo ernstig, dat 
opname op de Intensive Care (IC) van het ziekenhuis nodig is. Hadden we tegen beter 
weten in misschien nog de stille hoop, dat het aan onze deur voorbij zou gaan, inmiddels 
kan ik met zekerheid melden, dat dit helaas niet zo is. Tenminste een van onze leden ligt 
op een IC afdeling en wordt daar in slaap gehouden.  
 
Afwachten wat komen gaat en de richtlijnen, die ons door de regering aangereikt worden 
zonder meer opvolgen, is het beste, dat we in deze tijd kunnen doen. Het is echter niet het 
enige. Ook binnen onze vereniging kunnen wij naar elkaar omkijken, kunnen we iets doen 
voor elkaar. De telefoon geeft het coronavirus niet door en we kunnen tegenwoordig met 
een telefoon elkaar ook zien. Evenmin hoeft  een boodschap doen voor iemand niet 
meteen tot besmettingsgevaar te leiden. Laten we allemaal goed op onszelf en op elkaar 
letten, wetende, dat de meerderheid van onze leden tot de groep van kwetsbaren behoort. 
 
Blijf gezond, iets beters kan ik je in deze tijd niet wensen. Mocht je niettemin toch direct of 
indirect door corona geraakt worden, dan wens ik je, mede namens ons hele bestuur, 
sterkte en een voorspoedig herstel. 
 
Adrie Verboord, 
Voorzitter 
 

 

PPlleekkbboorrdd  
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Column  
 

O, o, dat virus 
 

We zitten midden in de 
coronacrisis, allerlei activiteiten 
worden afgelast en de enige 
manier om de tijd nog een beetje 
leuk door te komen is het lezen 
van al die boeken van onze heemkundekring, waaraan je 
nog niet was toegekomen.  
Dan zal de column wel gaan over eerdere gelegenheden, 
waarbij een virus het land zo ontregeld heeft, hoor ik mijn 
lezer denken. Maar hoe ik aanvankelijk ook mijn best deed, 
ik dacht er nauwelijks weet van te hebben en er dus ook 
geen herinneringen aan te hebben opgeslagen. Nou ja, 
behalve die keer dat ik ten tijde van de mond-en-klauwzeer 
crisis afreisde naar Australië en al mijn schoenen 
gedesinfecteerd werden.  
Verder herinner ik me nog het SARS-virus uit het begin van 
deze eeuw. Dat virus heeft toen ook wel tot enige 
ontwrichting van de maatschappij gezorgd, in ieder geval 
wat betreft het vliegverkeer. Daarna ook nog de vogelgriep 
en het HIV virus heeft met name in Afrika meedogenloos 
huisgehouden. Met een beetje doordenken komt er toch al 
snel meer boven tafel, dan je in eerste instantie gedacht 
had. Ook de Q-koorts in Brabant is van vrij recente datum.  
 
Ook het vocabulaire is in die tijd uitgebreid met woorden 
als ‘ophokplicht’ voor grote en kleine pluimveehouders en 
‘preventief ruimen’. Daarvan lopen nou nog de rillingen 
over de rug. Hoe dan ook, een virus uitbraak is toch iedere 
keer weer een ingrijpende gebeurtenis. 
Bij een uitbraak, zoals we die nu meemaken, kunnen we 
niet beter doen, dan al dan niet gelaten gehoor geven aan 
de adviezen door de bevoegde instanties. Kwaad worden 
heeft helemaal geen zin, je verandert er immers helemaal 
niets aan. Teleurgesteld zijn mag natuurlijk wel. Je zou 
maar maandenlang hebben uitgekeken naar dat concert, 
het wielervoorjaar, Max op Zandvoort, Indoor Brabant met 
je kleindochter, of een mooi feest in de familie. Misschien 
ben je in je hele leven nog nooit een zondag niet naar de 
kerk gegaan en nu mag je er daar ook al minstens een 
paar weken niet in. Zoals gezegd, heel ingrijpend allemaal.  
Ook onze heemkundekring heeft activiteiten van de agenda 
moeten halen. Vrijwel zeker moeten we er al rekening mee 
houden, dat onze initiatieven rond de bevrijding van 
Nederland op 4 en 5 mei geen doorgang gaan vinden. Ook 
dat is niet leuk, maar is het dan ook erg? 
Om die vraag dan ook maar meteen zelf te beantwoorden, 
nee, dat is niet erg als je je realiseert hoe hard anderen 
getroffen worden. Heemkunde is mooi, misschien vinden 
wij heemkunde wel het allermooiste dat er is, maar goed 
beschouwd is en blijft het toch vooral een mooie hobby. 
Daarbij hebben we dan ook nog eens het voordeel, dat 
‘heemkunde’ toch vooral geschiedenis is.  
Ons verleden loopt niet weg, dat is er en dat blijft er. Het 
verhaal over de V1’s zal in juni niet anders zijn dan in 
maart.  Op Landgoed Steenenburg gebeurt momenteel in 
een paar maanden misschien wel heel veel, maar dan 
hebben Henk en André daarover straks nóg meer te 
vertellen.   
 
Heb vertrouwen, het komt weer goed!    
 
Adrie 

 
 

De bijeenkomst van de Heusdense Sterrenwacht (HSW) 
die gepland stond voor maandag 6 april a.s. in het Fort 
te Hedikhuizen,  zal vermoedelijk in september worden 
gehouden. Dit  i.v.m. het coronavirus. 
 

 
 

Paula van Mol 
 
Enige weken geleden ontvingen wij het bericht, dat Paula 
van Mol op 90-jarige leeftijd in Amstelveen is overleden. 
Paula is de jongste dochter van André van Mol en daarmee 
een telg uit de familie van Mol – Pauwels, die van grote 
betekenis is geweest voor met name de ontwikkeling van 
Nieuwkuijk. Tijdens de dorpswandeling Nieuwkuijk wordt 
hieraan dan ook de nodige aandacht besteed. 
 
In 2014 is door Bart Beaard het boek geschreven ‘In het 
Land van Belofte’, waarin de hele familie- en 
bedrijfsgeschiedenis is 
opgetekend. In datzelfde jaar 
heeft Heemkundekring 
Onsenoort in het Patronaat in 
Nieuwkuijk een expositie 
gewijd aan deze familie, 
samen met de uitbeelding van 
de dijkdoorbraak in 1880, de 
Ramp van Nieuwkuijk. 
 
Op zaterdagmiddag heeft de 
familie van Mol deze expositie 
bezocht en bij die gelegenheid 
is het eerste exemplaar 
aangeboden aan Paula van 
Mol. 
 
Hoe de tijden veranderen blijkt ook uit de voorbereidingen 
voor genoemde expositie. Een volle week zijn we toen in 
de blokhut van Scouting Garcia Moreno bezig geweest om 
alle documenten op de tentoonstellingsborden te 
bevestigen, om die vervolgens heel voorzichtig naar het 
nabijgelegen Patronaat te vervoeren. Nu laten we alles 
printen op platen en is een expositie in een handomdraai 
opgezet. 
 

 

Dagexcursie naar St. Niklaas 
 

De dagexcursie willen we dit jaar houden op zaterdag 13 
juni met als bestemming de Belgische stad St. Niklaas. Dat 
de excursie al of niet doorgaat zal afhangen van de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. In het volgende 
Plekbord hopen wij dit te kunnen melden. Het heeft dus op 
dit moment geen zin om zich op te geven voor deze 
excursie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ans Zeeuwen 
Bart Beaard  

 



Agenda Cultuurtoren Honsoirde 
 
In het Plekbord wordt ook de agenda opgenomen van 
Cultuurtoren Honsoirde. Jammer genoeg is de agenda voor 
maart niet in het vorige Plekbord verschenen. Een 
vooruitziende blik van onze redactie? Zeker niet, maar het 
coronavirus heeft wel zo ongeveer het hele niet-
gepubliceerde programma aan de kant weten te schuiven. 
Het programma 2019-2020 zit er nu op, na de zomer 
bieden we graag weer ruimte voor het nieuwe programma. 
 

 

Monumentmomentje 
 
Wanneer je nu over de Lipsstraat in Drunen rijdt  en je kijkt 
opzij, zie je een kale vlakte waar eerst de bekende gevel 
van de Lipsfabrieken stond. Het tijdperk Lips is hiermee 
voorgoed voorbij, zo lijkt het. 
Max Lips verplaatste zijn scheepsschroevengieterij in ’s-
Hertogenbosch vlak voor de Tweede Wereldoorlog  naar 
Drunen, omdat daar niet alleen de ruimte maar ook de 
arbeidskrachten aanwezig waren. Na de oorlog groeide 
Lips ut tot een wereldconcern, waar op enig moment zo’n 
2600 personen hun kost verdienden. Deze mensen werden 
van overal vandaan gehaald. Het toenmalige Drunen was 
een kleine plattelandsgemeente en beschikte niet over de 
benodigde huisvesting. Het gevolg was dan ook een 
toename in de bouw van nieuwe woningen, met name in de 
vorm van dienstwoningen voor de firma Lips. De  groei van 
ca 5000 inwoners naar ca 12000 inwoners is mede het 
gevolg daarvan.  
 

 
 
Ondanks het verdwijnen van de fabrieksgebouwen zijn tot 
op heden de sporen van Lips nog duidelijk binnen Drunen 
aanwezig. Met name aan de Bosscheweg bevindt zich een 
rijtje woningen aan de ventweg ter hoogte van de 
buurtschap “De Hei” met een bijzondere architectuur. Deze 
woningen zijn ca. 1948 gebouwd en hebben zelfs de 
gemeentelijke monumentale status gekregen. 
De woningen hebben een cottage uiterlijk van traditionele 
baksteen met een dakkapel waardoor ze in het verleden  in 
de volksmond wel eens zijn aangeduid als die “Engelse” 
woningen. Het waren aanvankelijk eenvoudige 
arbeiderswoningen en zijn thans populair om hun 
bijzondere uitstraling en ligging. Voor het midden- en hoger 
kader werden er in de jaren 50 en 60 woningen in het 
centrum gebouwd met name ten noorden van de 
Grotestraat. Veel van de woningen in de huursector gingen 
in de jaren 70 over naar het gemeentelijk woningbedrijf en 
later naar de woningbouwvereniging. 
Het tijdperk Lips voorbij?  Nee hoor, Lips is en blijft 
onverbrekelijk verbonden met Drunen. 
 
Nico Dircksens 

 
 

Reactie op Monumentmomentje februari 
 
In het plekbord van februari staat dat het grafmonument de 
familie De la Court betreft. Dit is meer dan onwaarschijnlijk. 
Er liggen zowel leden van de familie Halfwassenaer als van 
de familie De la Court begraven. Voorop het monument 
staan de wapens van beide families afgebeeld en voor het 
monument ligt de grafzerk van Johannes Halfwassenaer en 
zijn vrouw Joanna Everarda de Roij, overleden in 
resp.1782 en 1784. 
Na de bouw van een nieuwe kerk in 1874 is het familiegraf 
in de oude middeleeuwse kerk meer dan waarschijnlijk 
geruimd en is de voor het monument liggende zerk, daar 
terecht gekomen.  
De stoffelijke resten van de in de kerk begraven 
familieleden zullen bij de ruiming van de grafkelder in het 
nieuwe graf zijn herbegraven.  
 
Bert Meijs   

 

 

Jan van Bokhoven Burgemeester  
van Hedikhuizen, 1913-1930 
 

Op 10 mei 2017 hebben wij in Haarsteeg een waardig 
project gerealiseerd rondom Marie van Esch, die op 10 mei 
1940 als militair in het 
Limburgse Kessel is 
gesneuveld. In 
samenwerking met familie 
van Esch en de R.K. 
Parochie van Haarsteeg 
hebben wij toen zijn 
grafmonument geheel 
kunnen restaureren en is 
ook de graftrommel 
teruggekomen.  
 
Ons is toen opgevallen dat 
enkele meters verder het 
grafmonument staat van Jan 
van Bokhoven, (foto) 
burgemeester van 
Hedikhuizen in de jaren 1913-1930. Door Theo Boom is 
onlangs dit moment heel mooi schoongemaakt. Ook heeft 
onze vereniging enkele jaren geleden een goed gevulde 
map met foto’s van de burgemeester en zijn familie 
ontvangen. Dit alles is nu aanleiding om over hem een 
historisch onderzoek te starten en dit te publiceren. Alle 
informatie over hem is nog welkom en daarover kunt u 
contact opnemen met  
 
Bart Beaard, 0416-320995 of bartbeaard1@gmail.com. 

mailto:bartbeaard1@gmail.com


 
 

Lezing militair-historicus Christ Klep 
 
In het komende Bevrijdingsweekend van 1 tot en met 5 mei 
zal door de Werkgroep Stadhuisramp Heusden, in 
samenwerking met onze vereniging en Gemeente 
Heusden, op vrijdag 1 mei 
een lezing door militair-
historicus Christ Klep 
georganiseerd worden. 
De lezing zal gehouden 
worden in partycentrum 
De Remise in Drunen en 
is gratis toegankelijk. Dat 
de lezing al of niet 
doorgaat zal afhangen 
van de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus. 
Gaat de lezing door, dan 
zal dat in de media 
bekend gemaakt worden, 
alsook de inhoud van de 
lezing en de wijze van 
aanmelden. Meer info bij 
bartbeaard1@gmail.com. 

Door onze vereniging is vorig jaar het boek over de 
Stadhuisramp, geschreven door Geke van de Merwe, 
uitgegeven en dat is nog steeds verkrijgbaar bij de 
boekwinkels. 
 

 

Vlijmen en de V.1 - vliegende bommen 
 
Op 30 maart 2020 is het precies 75 jaar geleden dat de 
laatste V.1 vanuit Overijssel richting Antwerpen is 
gelanceerd van een totaal van 5395 vanaf 16 december 
1944. Een groot gedeelte daarvan is over onze regio 
gevlogen, soms tot wel 100 stuks per dag. Luisterend 
naar het geluid van de V.1 voelde men zich veilig of 
zocht men juist zo snel mogelijk een afdoende 
schuilgelegenheid. Maar de angst voor een 
neerstortende V.1 zat er begrijpelijk bij onze bewoners 
maandenlang diep in. Uiteindelijk zijn vier V.1’s 
voortijdig neergestort in de bebouwde kom van 
Vlijmen, met 28 dodelijke slachtoffers, vele gewonden 
en grote materiële verwoestingen tot gevolg.   
 

In de afgelopen en komende maand zouden wij veel 
aandacht willen besteden aan dit onderwerp. Maar het 
Coronavirus zit ons ook hier in de weg. De V.1 - wandeling 
op zondag 8 maart is weliswaar met succes verlopen, maar 
de geplande wandelingen op 22 en 29 maart gaan niet 

door. Ook is de lezing 
op woensdag 11 
maart in de 
bibliotheek van 
Vlijmen niet 
doorgegaan. Voor al 
deze activiteiten 
komen nieuwe data. 
 
Maar het boek met de 
titel “ELKE DAG 
ANGST - Vlijmen en 
de V.1-vliegende 
bommen” is 

inmiddels wel 
verkrijgbaar. Het is 
geschreven en 
samengesteld door 
Bart Beaard. Hij heeft 

onderzoek gedaan 
naar de V.1 en heeft de resultaten verwerkt in een ~100 
pagina’s tellend boek. Hierin staat veel informatie over de 
ontwikkeling, werking en productie van de V.1, de 
neerstortingen in Vlijmen en omgeving, over de 
slachtoffers, de monumenten en ook dagboekfragmenten 
van Vlijmenaren en enkele Canadese militairen zijn in het 
boek opgenomen. Het boek is te koop bij de boekwinkels 
Bruna in Vlijmen en Sikkers in Drunen en via de webwinkel 
www.hkkonsenoort.nl.  

 
 

 
Kwartetspel over bezetting, bevrijding en 
wederopbouw in en na WO II 
 
We hebben ons als HKK in november 2019 op velerlei 
manieren ingezet bij de herdenking van 75 jaar bevrijding. 
Een van die manieren was de route langs de verteltafels in 
de verschillende kernen van ons heemgebied. Door de 
inzet van veel vrijwilligers werd dat een groot succes. Dat 
initiatief was de uitdrukking van het besef dat de verhalen 
verteld moeten worden. Steeds weer opnieuw. Want als 
dat niet meer gebeurt, sterft de geschiedenis. Als het 
Coronavirus geen roet in het eten gooit, houden we op 5 
mei 2020 opnieuw het verhaal gaande aan de verteltafels.  
 
De verhalen moeten verteld worden en zeker ook aan de 
kinderen. Om hen te bereiken hebben we besloten om een 
kwartetspel te ontwikkelen. Per kern of combinatie van 
twee kernen komt er een kwartet kaarten met op elke kaart 
een titel, een foto en een korte toelichtende tekst. De 
vrijwilligers van de verteltafels hebben een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de keuze van de foto’s en het 
schrijven van de toelichtingen.  
 
De bedoeling van het spel is dat het thuis met de (klein-
)kinderen wordt gespeeld. Wij zien ouders en grootouders 
voor ons, die met de kinderen het spel spelen en mede aan  
de hand van de toelichting op de kaarten, de verhalen 
vertellen en aanvullen. Zo brengen ze de geschiedenis tot  
leven. 
 
 Het spel gaat bestaan uit stevige kaarten van een plezierig 
formaat in een mooi doosje. Aan de definitieve vormgeving 
van de kaarten wordt nog gewerkt, maar de illustratie geeft 
vast een indruk hoe ze eruit gaan zien. Eind april moeten 
de spellen geleverd worden en de prijs zal ongeveer op € 7 
uitkomen. De oplage moet nog bepaald worden en hangt 
ook af van de belangstelling. Als je een of meer 
exemplaren wilt bestellen dan kan dat via ons e-mailadres 
bestuur@hkkonsenoort.nl.  

mailto:bartbeaard1@gmail.com
http://www.hkkonsenoort.nl/


 
Hierboven ziet u een concept kaartje van het te ontwikkelen 

Kwartetspel waarin alle kernen van de gemeente Heusden aan 
bod komen. 

 

Je bent dan zeker van je spellen, voordat ze uitverkocht 
zijn en je helpt ons om de oplage te bepalen. Natuurlijk kun 
je ook mailen als je vragen hebt. We zijn uiteraard heel 
benieuwd of deze andere manier om de geschiedenis 
levend te houden aanslaat.  
 
Bas Rietdijk 

 

 
Ingezonden 
                    
Duurzaam groen op de Gesloten Begraafplaats in 
Drunen, 

In het Weekblad Heusden van 4 maart 2020 las ik, dat de 
Commissie RK Begraafplaats Drunen een plan heeft 
gemaakt dat bijdraagt ‘aan de vergroening van de wereld’ 
met herinneringsplaatsen voor overledenen. Dat is 
natuurlijk heel mooi!  Echter is het deze Commissie 
bekend, dat deze begraafplaats als geheel de oudste 
herinneringsplaats van het dorp Drunen is? Er zijn al 

veel grafstenen weggehaald en daarmee is ook een stuk 
kerkgeschiedenis van het dorp Drunen verdwenen! Zijn 
deze stenen allemaal vernietigd? Ik mis namelijk het 
historisch verhaal in het plan. Zou het niet mooi zijn om de 
lange geschiedenis van het oudste gedeelte van het 
kerkhof op een of andere wijze ook in te passen in dit 
mooie plan? Al is het maar een bord met daarop de 
geschiedenis van deze bijzondere plaats! 
Ik kwam op de gedachte, toen ik las dat op sommige 
plaatsen het kerkhof 50 tot 75 centimeter boven het 
maaiveld ligt. Dat is geen onbelangrijk gegeven! Ik heb 

de moeite genomen om de geschiedenis van dit oude 
kerkhof eens enigszins te reconstrueren!   

Christ de Bont beschrijft in “Al het merkwaardige in 
bonte afwisseling, een historische geografie van 
Midden- en Oost-Brabant”, dat vóór het jaar 1000 het 

hele gebied gelegen tussen de zuidelijke oever van de 
Maas en de hogere zandwal van wat nu heet de Loonse en 
Drunense Duinen grotendeels bedekt was met veenmoeras 
en dus onbewoond. De oorspronkelijke landschappelijke 
situatie uit oudere tijden lag echter verborgen onder dit 
veendek. 
Omstreeks 1000 zijn bewoners van de nederzettingen op 
de zuidoever van de Maas (Doeveren, Heesbeen, Oud-
Heusden, Hedikhuizen) begonnen het naar de Maas 
afhellende gebied te ontwateren m.b.v. het bekende, 
regelmatige slotenpatroon (het slagenlandschap van de 
Langstraat) en zo werd het gebied geschikt gemaakt voor 
agrarische bedrijfsvoering. Hier en daar kwamen t.g.v. de 
ontginning in de omgeving  de wat hoger gelegen 
onderliggende  zandgronden door ontwatering vanzelf 

bloot te liggen o.a. kennelijk ook de plaats van de huidige 
Gesloten RK Begraafplaats die volgens de berichtgeving 
op sommige plaatsen 50 tot 75 centimeter boven het 
maaiveld ligt. Op deze plaats bevond zich dan ook, volgens  
Christ de Bont al in 1233 het eerste parochiekerkje van 
Drunen. 
 
Prof. Mr. Jos Coopmans heeft een boekje geschreven 
over Het openbaar bestuur van Waalwijk en Drunen in 
de landsheerlijke tijd 1200 – 1629. Volgens Coopmans 

dateren de oudste vermeldingen van Drunen (Ter Hunen) 
toen het dorp nog behoorde tot het Land van Altena. In 
1232 stond Diederik van Altena de eigendom en jurisdictie 
van Drunen en Waalwijk af aan de hertog van Brabant. De 
hertog schonk in 1233 het patronaatsrecht van de kerk van 
Drunen aan de abdij van Tongerlo.   
Later is dit kerkje omstreeks 1407, volgens Christ de Bont, 
verder uitgebouwd of vervangen door een grotere kerk 
(met – daar ga ik vanuit – een kerkhof erbij, zoals vroeger 
gebruikelijk was) die in 1880 is gesloopt.  
 
Pastoor Petrus Theodorus Goossens schrijft in Ons 
Parochieboek van 1946, dat deze parochiale kerk van 

Drunen nog lange tijd na de invoering van het 
protestantisme in ons land  [8o-jarige oorlog 1568-1648] 
gediend heeft tot uitoefening van de R.K. Godsdienst. 
Echter de Hervormden eenmaal in het bezit van de 
parochiekerk gekomen, hebben in 1667 met toestemming 
van de Algemene Staten de beide kruispanden en het 
priesterkoor van het kerkgebouw afgebroken. In deze 
toestand ontvingen de Katholieken hun kerk in 1818 terug 
en hebben die na toekenning meteen in bezit genomen. De 
parochianen hebben zich toen moeten behelpen met de 
oude kerk op het kerkhof, zoals deze na de afbraak van  
1667 was, tot zolang men met de nodige uitbreiding en 
restauratie was gereed gekomen. De pastoorswoning aan  
 

 



de oude Schuurkerk [die stond op de plaats van de latere 
schoenenvakschool] is door de pastoor nog bewoond tot 
13 november 1812, toen de Heer Dommelaers, pastoor 
van Drunen, dit huis verliet en is gaan wonen in het huis 
van de Dominee van Drunen. De protestante leraar was 
gestorven en zijn plaats werd onder het bewind van Koning 
Lodewijk niet meteen door een ander ingenomen. Daarvan 
maakte Pastoor Dommelaers gebruik om met medewerking 
van de Weled. Heer Steinbach, Maire der Gemeente, de 
woning te betrekken, die vroeger door de Burgerlijke 
Gemeente, op last van de regering voor de protestante 
leraar was gebouwd en welke nog in goede staat was. 
(Later werd dit huis bewoond door dokter Seters, begraven 
op het protestante kerkhofje naast de R.K. Begraafplaats. 
Ook dominee van der Vlugt ligt daar begraven die een 
verdienstelijk archeoloog was en veel prehistorische 
pijlpunten e.d. heeft gevonden in de Drunense Duinen). 
Daarna werd dit huis bewoond door Max Lips! 
 
Geleidelijk breidde de parochie Drunen zich uit en in 1870 
werd besloten tot de aankoop van een stuk grond op het 
huidige Raadhuisplein om hier een nieuwe kerk te kunnen 
bouwen. Zoals bekend werd deze kerk in 1944 bij de 
bevrijding van Drunen totaal vernield. En dan zijn we 
aangeland bij de huidige kerk op het Raadhuisplein! 
Kortom het oude kerkhof aan de Schoolstraat heeft een 
lange historie die op een of andere wijze door de 
Commissie meegenomen zou kunnen worden bij het tot 
stand komen van dit mooie, groene parkje! 
 
Vriendelijke groet  
 
Cees van der Meijden 
 

 
 
 

 

Agenda april 2020 
 
In verband met de coronacrisis zullen alle geplande 
activiteiten van de Heemkundekring in de maand april 
geen doorgang vinden. 
 
Alleen de expositie over de " 75 jaar bevrijding en 
wederopbouw", welke momenteel staat opgesteld in de 
bibliotheek van Oudheusden, kan vanaf 6 april worden 
bezocht. Dit alles onder voorbehoud dat de 
bibliotheken na 6 april weer open gaan.  
 
Ook de heemtoren en de heemunit zijn gesloten. Dit is 
voorlopig tot 6 april.  

 
 
 

 

Wie, Wat, Waar 
 
Bart Beaard stuurde een 
krantenartikel in uit de 
Katholieke Illustratie van 
vrijdag 7 april 1933, 
Met het volgende 
bijschrift. 
 
“Diamant! – in het 
knusse huisje te 
Elshout kiekten wij het 
Echtpaar C v.d. Zanden- 
van Bladel, dat 
eerstdaags zijn zestig 
jarig huwelijk  hoopt te 
vieren. Bij de plattebuis, 
om met d’n Dré te 
spreken !” 
 
Als er mensen zijn, die 
iets meer kunnen 
vertellen over voor die tijd 
wel bijzondere 
gebeurtenis graag een 
berichtje naar de redactie 
van het plekbord  
 
Plekbord@hkkonsenoort.nl 
 

 
 
 
 


