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Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort 

Beste leden, 
 
De Pinksterdagen staan voor de deur, een tijd vol activiteiten in ons heemgebied. Er is een 
Route van de Kunst, tentoonstellingen, kermis in Drunen en nog veel meer om u 
aangenaam bezig te houden. Ook onze heemkundekring is weer actief tijdens de 
Kastelendag op 2

e
 Pinksterdag en heeft op abdij Mariënkroon van 13.00 tot 17.00 uur haar 

deuren van de heemkamer en de Plekhoek openstaan. De archeologische werkgroep wil u 
weer van alles laten zien. Verder staat dit nummer weer vol met interessante informatie en 
hebben we een mooie fietstocht voor u uitgezet. 
 
Veel leesplezier 
 

 

Dagexcursie naar Deventer op 23 juni 2012 
Dit mag U niet missen!!  
 
De organisatie van de jaarlijkse excursie heeft dit jaar gekozen voor de prachtige 
hanzenstad DEVENTER. Op zaterdag 23 juni zullen we deze historische stad aan de 
boorden van de IJssel bezoeken. Deventer is een zeer bezienswaardige stad met een 
monumentaal centrum.  
 

Het middelpunt van de binnenstad wordt gevormd door de Brink, een langgerekt 
marktplein omzoomd door bomen en terrassen. Het is het grootste stadsplein in Nederland 
en herbergt diverse monumentale panden en objecten. Een blikvanger op het plein is de 
Waag. Midden op het plein staat de Wilhelminafontein, die in 1898 bij een Deventer 
ijzergieterij gemaakt is. Ze werd geplaatst ter ere van de kroning van koningin Wilhelmina 
en de aanleg van de stadswaterleiding. Aan het plein bevinden zich veel 
horecagelegenheden. De bekendste kerk van Deventer is de Lebuïnuskerk. Tegen deze 
kerk aan ligt de oude Mariakerk, die eind 13e eeuw gebouwd werd, maar al sinds 1591 niet 
meer als kerk in gebruik is. Het is nu een ruïne, deels verscholen achter huizen en 
winkeltjes. Andere bijzondere godsgebouwen in de binnenstad zijn de Broederenkerk, van 
oorsprong een kloosterkerk uit de 14e eeuw, en de Synagoge Golstraat, een 19e-eeuws 
gebouw, tot 1942 onderkomen van de Israëlitische gemeenschap van Deventer. Het 15e-
eeuwse Buiskensklooster is een voormalig zusterhuis. Een andere bezienswaardigheid is 
het stadhuis van Deventer aan het Grote Kerkhof, tegenover de Lebuïnuskerk, gevestigd in 
een 17e-eeuws pand met een middeleeuwse kern.  
 
De afgelopen 40 jaar heeft Deventer veel gedaan aan het herstel en behoud van de 
historische binnenstad. Honderden monumenten zijn gerestaureerd. De wijk ”Het 
Bergkwartier” is één groot monument. Kortom, een bezoek aan deze Hanzestad is voor 
iedereen meer dan de moeite waard!  
De stadsgidsen die wij gereserveerd hebben zullen u hier alles over vertellen. 
De kosten voor deze prachtige excursie bedragen € 42,50 p.p. Hierin is begrepen: de 
busreis, bij aankomst koffie met natuurlijk de Deventer koek en een goed verzorgde lunch. 
 
U kunt zich nog voor de excursie opgeven via de mail of door het strookje op bladzijde 6 in 
te vullen en op te sturen. Wees er snel bij. We vertrekken om klokslag 8.30 uur vanaf abdij 
Mariënkroon en zijn rond 19.00 uur weer terug in Nieuwkuijk. 

 

 
De Brink in Deventer 

PPlleekkbboorrdd  
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Flora, fauna en landschap 
 
In de gemeente Heusden en directe omgeving loopt 
een aantal projecten waarbij heemkundekring 
“Onsenoort” is betrokken. Zij neemt hieraan deel 
vanwege haar kennis van natuur, landschap, 
archeologie en (cultuur)historie. In het Plekbod wordt 
maandelijks in het kort aandacht geschonken aan één 
van de projecten. 
 
Deel 4: Elshoutse Zeedijk 

Begin vorig jaar vond in Geertruidenberg een conferentie 
plaats rond de Zuiderwaterlinie, waarmee de provincie 
Noord-Brabant de start gaf voor het project 
Zuiderwaterlinie. De Elshoutse Zeedijk maakte onderdeel 
uit van de linie, maar werd al ver voor de aanleg van de 
Zuiderwaterlinie aangelegd, en is daardoor extra 
waardevol. De gemeente Heusden wil graag een bijdrage 
leveren aan het opknappen van de Zuiderwaterlinie en 
heeft samen met andere partners, waaronder onze 
heemkundekring, een visie ontwikkeld met als doel 
cultuurhistorisch behoud en versterking van de natuur- en 
recreatieve waarden van de Elshoutse Zeedijk. 
In 2011 heeft de voorbereiding plaatsgevonden ter 
uitvoering van een aantal elementen. Voor de restauratie 
van de cultuurhistorische kunstwerken in het deelgebied 
van het verlande wiel, de wiel bij de Oudheusdense Sluis  
 

 
De dubbele sluis aan de Elshoutse Zeedijk 

 
ten zuiden van de Polderweg, zijn de funderingen 
onderzocht en de maatregelen tot behoud in beeld 
gebracht. Ook werd het baggerslib van de wiel 
gecontroleerd. Hiermee is de basis gelegd voor de 
belangrijkste elementen binnen het deelproject. In mei 
2012 worden op vijf locaties informatiepanelen en meubilair 
langs de dijk geplaatst. De panelen maken de geschiedenis 
van de dijk tastbaar, zoals de functie van de Zeedijk als 
onderdeel van de Zuiderwaterlinie (zie voor meer 
informatie het Plekbord van april 2012). Voor het 
deelgebied is een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp bevat 
onder andere een houten vlonderpad over de wiel dat 
onderdeel uitmaakt van een korte wandelroute richting de 
Kooilaan, die zowel op als onder langs de dijk loopt. 
De gehele opknapbeurt van de Zeedijk zal, mede door het 
totaal benodigde bedrag, een aantal jaren in beslag gaan 
nemen. Ondanks de ambitie van de gemeente Heusden, 
wordt, gezien de beschikbare middelen op dit moment, op 
het project kleinschalig ingestoken. Er wordt verwacht dat 
er in het najaar van 2012 duidelijkheid is over de mate 
waarin het deelproject financieel gedekt kan worden. 
Voor meer informatie over de Zeedijk: zie ons 
dubbelnummer in ons maandblad Met Gansen Trou uit 
2006 ”Elshoutse Zeedijk – Historie en Natuur” pag. 97 tot 
en met 127. Het artikel is ook te vinden op onze DVD ”Met 
Gansen Trou 1951-2010”. Deze kunt u bestellen via onze 

website, maar is ook af te halen bij het secretariaat (zie 
colofon). 
 
Bert van Opzeeland 
 

 

Optredens in dialect 
 

Een Brabantser evenement dan het Lieshoutse 
Dialectenfestival bestaat waarschijnlijk niet. 
Op 10 juni staan tijdens de tiende editie van dit festival 
verschillende zangers, zanggroepen en verhalenvertellers 
op het podium die zingen en vertellen in het Brabants.  
Het festival wordt afgesloten met een optreden van Gerard 
van Maasakkers. 
Lieshout, van 12.00 tot 18.00 uur, toegang gratis. 
www.brabantsdialectenfestival.nl 
 

  
"Airbornes in de Kampina" 

Beste redactie 
 
Wij hebben nog wat vragen aangaande het boek dat 
vooralsnog de werktitel heeft: "Airbornes in de Kampina"- 
Peter van der Linden. In het kort gaat het over de groep 
van gestrande luchtlandingsoldaten die te vroeg zijn 
neergekomen tijdens ”Market Garden” en uiteindelijk 
samengebracht werden door twee verzetsgroepen in de 
bossen bij Boxtel (de Kampina). 
 
De 1e groep is afkomstig uit de Drunen-Elshout en 
omgeving. De groep die daarin een centrale rol heeft 
gespeeld is de groep "Veltman". Deze bestond uit Ad 
Veltman, de gebroeders David en Leo Elshout en Henk 
Stooter. We kennen het boekje "Remember", een gedrukte 
uitgave van het dagboek van Ad Veltman.  
 
Wij zijn op zoek naar: 
- Alle info die onze gegevens kunnen bevestigen en/of iets 
toe kunnen voegen over dit gebeuren. Dit kunnen notities 
zijn, objecten, herinneringen, en vooral foto’s. De bedoeling 
is dat er ook een expositie zal komen in een museum in 
Boxtel. (objecten o.a. van zweefvliegtuigen ect ect.) 
 
- We willen graag weten wie de foto's heeft geleverd voor 
het boekje van Ad Veltman, uitgegeven in 2004. Graag 
zouden we nog betere afdrukken hebben voor publicatie. 
Ook zijn we op zoek naar goede foto's uit die tijd van het 
Sint Norbertus Instituut. 
 
- Foto’s of contacten van betrokkene uit die tijd. Heeft 
iemand de soldaten gefotografeerd of één van de 
verzetsmensen? Alle suggesties en hulp zijn welkom! 
 
U mag de info sturen t.n.v. Han, op e-mailadres 
coldetres@home.nl (lid heemkundekring Boxtel) 

Ook kunt een berichtje sturen naar de redactie van het 
Plekbord. 
 
Natuurlijk houden wij jullie ook graag op de hoogte en 
geïnteresseerden mogen ook reageren als zij straks meer 
willen weten over het boek. Het zal een gedrukt boek 
worden in een mooie uitvoering met meer dan 200 pagina's 
en we proberen het rond oktober uit te brengen. We 
hebben al de toezegging van een drukker. 
 
Han van den Bosch 
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Voortgang foto’s en films. 
 
De Foto- en Filmwerkgroep van de heemkundekring heeft 
in de laatste algemene ledenvergadering een presentatie 
gehouden over haar doelstellingen en werkzaamheden. 
Hierop zijn verschillende materialen en reacties 
binnengekomen. We willen iedereen graag van het vervolg 
op de hoogte houden. 
 
De werkgroep heeft o.a. een oude super 8 mm film 
ontvangen met daarop een verslag van de jaarlijkse 
ouderendag binnen de gemeente Vlijmen. Ieder jaar werd 
er door vrijwilligers een uitje met auto’s georganiseerd, 
waarbij inwoners mee mochten rijden. Hiervan is een 
filmverslag gemaakt. Dus wij verwachten dat op deze film 
nogal wat historisch beelden van ons heem, maar ook van 
bewoners zijn terug te zien. 
Gezien de ouderdom van deze film, midden jaren vijftig, 
waardoor de kans op breuk groot is, is de film nog niet in 
zijn geheel gedraaid. De werkgroep heeft ervoor gekozen 
om hem eerst bij een speciaal bureau in Best te laten 
digitaliseren. Dit is een kostbare behandeling maar we 
konden hiervoor gelukkig een sponsor enthousiasmeren. 
Hierna zal de film gepubliceerd worden op de site van HKK 
Onsenoort en de Foto-Film bank Tilburg. 
Een nieuwe dimensie van onze historische materialen was 
de ontvangst van een 7-tal geluidcassettes met daarop de 
memoires van Janus van Engelen, door hem zelf 
ingesproken. Dit materiaal zal ook gedigitaliseerd worden 
en daarna gepubliceerd. Aangezien het hier om veel en 
uitvoerig materiaal gaat zal dit wat meer tijd in beslag gaan 
nemen. 
Ook mochten we nog interessant negatiefmateriaal 
ontvangen met daarop veel historische gebouwen en 
straatbeelden van ons heem. Dit is afkomstig uit het archief 
van een beroepsfotograaf die de verschillende voorstudies 
van fotoreportages en/of opdrachten heeft afgestaan aan 
onze werkgroep. We mogen daar vrij over beschikken, dus 

dit materiaal zal eveneens gedigitaliseerd worden en 
daarna voor iedereen via internet bereikbaar zijn. 
We blijven natuurlijk altijd belangstelling houden voor nieuw 
(oud)materiaal. Het hoeft niet definitief afgestaan te 
worden. Want tijdelijk in bewaring geven geeft ons de 
mogelijkheid om de materialen te scannen. 
 
Wij houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. 
De Foto- en Filmwerkgroep. 
 

 

Stichting Rijk Heusden 
 

Onze vereniging is lid geworden van deze onlangs 
opgerichte stichting, die tot doel heeft het toerisme in onze 
gemeente te bevorderen. Op 14 april jl. was de eerste 
activiteit en presenteerden zich de bij de stichting 
aangesloten ondernemers en verenigingen. Bij onze 
vereniging kon een bezoek gebracht worden aan ”De 
Plekhoek”, ons archeologische depot en werkruimte. 
De leden van onze archeologische werkgroep gaven de 
geïnteresseerde bezoekers uitleg over onze activiteiten. 
 

 

Scherpschuttervereniging Juliana te 
Vlijmen 
 

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van deze 
vereniging is een jubileumboekje uitgegeven met veel lees- 
en kijkgenot. Het boekje kost €3,50 en is verkrijgbaar bij de 
penningmeester van de vereniging. Die is bereikbaar onder 
nummer 0627370568 
 

 

OGS Oorlogsgravenstichting 
 

De Oorlogsgravenstichting is in 1946 opgericht en 
onderhoudt ongeveer 50.000 graven van Nederlandse 
oorlogsslachtoffers in meer dan 50 landen, verspreid over 
vijf continenten. Ook verzorgt de Stichting ongeveer 8.000 
in Nederland gelegen graven van militairen van de 
geallieerde strijdkrachten. 
Voor deze Stichting is Ad Vermeulen (0654916015), bij de 
gemeente Heusden de beheerder van de begraafplaatsen, 
de contactpersoon (zgn. consul) en hij maakt momenteel 
een compleet overzicht van de personen die in de huidige 
gemeente Heusden geboren zijn en in Heusden of elders 
omgekomen zijn door oorlogshandelingen en van de elders 
geboren personen die in Heusden daardoor zijn 
omgekomen. Ad heeft dankbaar gebruik kunnen maken 
van onze DVD-Met Gansen Trou, daar in het verleden 
hierover regelmatig is gepubliceerd.  
 

 

 



Natuur- en Milieuvereniging Heusden 
 

Deze vereniging bestaat nu 30 jaar en ter gelegenheid 
daarvan is in het HBT te Heusden een fototentoonstelling 
ingericht met foto’s van twaalf natuurgebieden in onze 
gemeente. 
Een bezoek aan de expositie kan tijdens de openingsuren 
van het HBT en de expositie duurt tot en met 2

e
 

Pinksterdag. 
In de rubriek ”foto van de maand”, op de laatste pagina van 
ons blad Met Gansen Trou, wordt elke maand een foto van 
een van die twaalf natuurgebieden geplaatst en in die 
maand is er dan daar ook een wandeling. 
 

Oorlogsmonumenten 
 

Door Henk Peters uit Udenhout is een boekje gemaakt met 
de titel: ”Oorlogsmonumenten in het Nationaal Park de 
Loonse en Drunense Duinen”. Het boekje met 42 pagina’s 
en vele kleurenfoto’s kunt u downloaden via 
www.nationaalpark.nl/ldd 

In het boekje wordt het oorlogsbeeld van 1944 beschreven, 
het bevat een overzichtskaart van de monumenten, de 
monumenten worden beschreven met de erbij behorende 
gebeurtenissen en het geeft informatie over een wandeling 
langs bomkraters. 
 

 
Bestuurslid Bert van Opzeeland 
onderscheiden 

 

Op vrijdag 27 april jl. werd Bert verrast door een bezoek 
van burgemeester Jan Hamming, die hem een Koninklijke 
Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) kwam 
uitreiken. De onderscheiding was mede door onze 
vereniging aangevraagd als waardering voor de vele 
activiteiten die hij voor onze vereniging gedaan heeft en 
nog doet, voornamelijk op het gebied van natuur en 
landschap. Maar Bert is ook actief voor de Natuur- en 
Milieuvereniging Heusden, de heemtuin De Meulenwerf in 
Heusden-Vesting, de Dassenwerkgroep Brabant en 
vertegenwoordigt onze vereniging in vele gemeentelijke en 
regionale projectgroepen. In het verleden was hij in Vlijmen 
ook nauw betrokken bij de Jeugdnatuurwacht en de 
werkgroep Natuur en Milieu. 
 
Van de nieuw gedecoreerden zijn er enkelen lid van onze 
vereniging; Adrie van Bladel, Leo Swaans, Wim van der 
Helm, Toon Falier en Theo Boom. Allen hartelijk 
gefeliciteerd! Foto’s van de gedecoreerden op 
www.heusdeninbeeld.nl 
 

 
Bert van op Zeeland ontvangt de oorkonde van Burgemeester 

Hamming (foto Heusden in Beeld) 

Grondradaronderzoek De Komwiel 
 

Door de gemeente Heusden is aan onze vereniging een 
projectsubsidie verleend voor een grondradaronderzoek bij 
De Komwiel te Haarsteeg, waar onze archeologische 
werkgroep al verschillende jaren op zoek is naar de resten 
van fundamentmuren van kasteel Hedikhuizen. Na het 
broedseizoen zal door het archeologisch bureau Vestigia 
uit Amersfoort het onderzoek worden uitgevoerd. Met de 
gemeente Heusden is overeengekomen dat een gedeelte 
van de kosten door onze vereniging betaald zal worden. 
Onlangs is een dergelijk grondradaronderzoek ook in 
Oudheusden uitgevoerd, waar ook gezocht werd naar de 
plaats van een kasteel. Leden van onze archeologische 
werkgroep waren bij dit onderzoek behulpzaam en de 
resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort bekend 
worden gemaakt. 

 

 

 

Werkgroep Educatie van start 
 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Deze lente wordt dat 
geluid onder andere gemaakt door de Werkgroep Educatie, 
die vol enthousiasme van start is gegaan. De doelstelling 
van de Werkgroep Educatie is om jongeren kennis te laten 
maken met de vele facetten van heemkunde en ze zo 
mogelijk blijvend aan de heemkundekring te binden. 
De werkgroep bestaat uit zes personen met een 
uiteenlopende achtergrond. Zo brengen Johan van den 
Ossenblok en Rini Wouters hun praktijkervaring in, 
opgedaan in talloze presentaties aan verschillende scholen 
en verenigingen. John Schellekens ademt gewoon 
heemkunde. Marianne Janssen en Toine Janssen 
(dezelfde achternaam is louter toeval) brengen hun 
jarenlange ervaring als leerkracht in het basisonderwijs in 
en Adrie Verboord tenslotte kan bogen op vele jaren 
bestuurservaring. Hij heeft dan ook het voorzitterschap van 
de werkgroep op zich genomen. De gangmaker achter de 
oprichting van de Werkgroep Educatie is Bernadette van 
Gorp, die namens de werkgroep de contacten met het 
bestuur van de HKK Onsenoort blijft onderhouden. 
De eerste merkbare activiteit van de Werkgroep Educatie is 
gepland op zondag 7 oktober 2012. Dan willen ze de 
viering van het 65-jarig bestaan van de HKK Onsenoort 
opluisteren met het organiseren van een Abdijdag. Meer 
details zullen in volgende edities van het Plekbord 
verschijnen, maar hierbij alvast een oproep aan al onze 
leden om 7 oktober mee te doen met jullie kinderen en/of 
kleinkinderen, want wie zouden enthousiasme voor 
heemkunde beter kunnen overdragen op de volgende 
generaties dan wijzelf, de enthousiastelingen van vandaag. 
 

 
 

Wie wat bewaart, heeft wat 
 

Aan de Dorpstraat 56 in Riel bij Tilburg is sinds enige tijd 
het ”Erfgoed Depot”; een expositie van ca. 500 m2 waar 
vele duizenden objecten uit vervlogen jaren staan 
uitgestald. De meeste voorwerpen mogen er worden 
uitgeprobeerd of mogen van dichtbij bekeken worden. Voor 
de kinderen in het bijzonder geldt dat ze mogen ”kijken met 
de handjes”. De collectie is zowel chronologisch als 
thematisch tentoongesteld. Enkele thema’s: Wonen-
Huishouden, Werken-Ambacht, Kerk-Religie, Gezondheid-
Hygiëne, Feesten-Tradities etc.. 
Voor meer informatie: www.bewarenenvastleggen.nl. 
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Wandelen in de Drunense Duinen 
 
Op zaterdag 23 juni organiseert de wandelvereniging ”Durea” voor de vijfde maal 
haar wandeltocht ten bate van de Stichting “Pink Ribbon”. 
Men kan ’s-morgens om 8.00 uur al starten voor een tocht van 25 km door het 
prachtige gebied van de Loonse en Drunense Duinen. De start voor de 15 km is 
om 9.00 uur. De start en finish van dit wandelevenement dat vorig jaar een 
deelnemersveld had van ruim 2000 wandelaar is op het Raadhuisplein in Drunen. 
De opbrengst van dit evenement komt geheel ten goede aan de Stichting Pink 
Ribbon, die onderzoek doen naar borstkanker Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-  
 
Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op: 
www.durea.nl 
 
 

 

Tentoonstelling 100 jaar ”Rooie Hoek” 
 
Tijdens de pinksterdagen 27 & 28 mei zal er in de schuur bij Herberg “In den 
Gekroonden Hoed” een fototentoonstelling gehouden worden. Deze expositie 
beschrijft 100 jaar Heusdenseweg in Elshout. Vele oude foto’s van panden en 
bewoners van de “Rooie Hoek” zullen dan te bewonderen zijn. De tentoonstelling 

is geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur en is gratis te bezoeken. 

 

 
 

 
Inleveren kopij volgend plekbord voor 15 juni a.s. 

 

Stap eens op de fiets 
 
Hopelijk wordt het eindelijk mooi 
weer en kunnen we weer eens 
een mooie fietstocht maken. We 
hebben er eentje voor U 
samengesteld via het 
knooppuntennetwerk. Start en 
finish bij Cafe “Herberg In den 
Gekroonden Hoed” in Elshout. 
We noemen hem de Pontjestocht. 
 

U fietst vanuit Elshout richting 
Haarsteeg en vervolgens naar 
Heusden en Herpt, waar u met het 
eerste pontje kunt overvaren naar 
het idyllische Nederhemert-Zuid. 
Een mooie plaats om even van de 
fiets af te stappen. Het lijkt wel of de 
tijd hier heeft stil gestaan. 
Vervolgens neemt u het volgende 
pontje naar Nederhemert -Noord om 
daarna de dijk te volgen naar Aast, 
waar u het pontje naar Veen neemt. 
Vervolgens fietst u via Wijk en 
Aalburg en Genderen naar 
Drongelen, waar u het laatste pontje 
neemt naar Waalwijk, om 
vervolgens via Doeveren, een stukje 
Zeedijk en de Hooibroeken weer 
naar Elshout te fietsen.  
 
U kunt de fietsroute geheel volgen 
via de knooppuntenroute. Het 
kaartje hieronder geeft de nummers 
aan die u moet volgen. 
 
De start begint bij nummer 88 

 
De tocht is 39 km lang. Voor de 
pontjes Nederhemert en Aalst-Veen 
moet u betalen. 
Houdt u er wel rekening mee dat de 
bovengenoemde pontjes op zondag 
niet varen in verband met de 
zondagsrust. 
 
Veel fietsplezier 
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Wie Wat Waar 
 

 
 
Deze foto is ontvangen van de Abdij van Berne en komt uit het archief van de vorig jaar overleden Haarsteegse Norbertijn N. 
van Bijnen.  
  

De foto is gemaakt op 15 oktober 1923 op de speelplaats van de jongensschool in Haarsteeg. 
Achterop staan namen geschreven; 
Onderwijzers en onderwijzeres: Mej. Danklof, Heesbeen, Klijn, W. Heesbeen. 

Jongens: Piet v de Loo, v Gestel, 4x Beaard, Adriaan v der Lee, Johan v der Lee, Jos v Gurp, Jos v d Linden, Nort v Engelen, 
Frits Prinsen, Frans v Bijnen, Henk v Engelen, The v Bijnen, Nico v Bijnen, Cor v Helvoirt, Henk Werther.  
 
We zijn op zoek naar de nog ontbrekende namen. Stuur uw reactie naar het Plekbord (zie colofon). 
 

 

Inschrijving dagexcursie naar Deventer op zaterdag 23 juni 2012 
 

Naam:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adres------------------------------------------------Woonplaats------------------------------------- 
 
Neemt deel aan de excursie naar Deventer op 23 juni 2012 met  _____ personen. 
Het geld zal worden overgemaakt op Rabobank rekening 13.65.04.418 t.n.v. HKK Onsenoort of op Bank 
ING. nummer1574.394 
 
We vertrekken om klokslag 8.30 uur vanaf abdij Mariënkroon en zijn rond 19.00 uur weer terug in 
Nieuwkuijk. 
 
Bovenstaand strookje invullen en opsturen naar: 
Ans Zeeuwen, Schutterstraat 21, 5241 TS  Rosmalen of naar 
Henk de Wit, Grotestraat 18, 5151JE  Drunen. 
 
Aanmelden via e-mail kan ook:  
Ans Zeeuwen:  anszeeuwen@ziggo.nl 
Henk de Wit  :  dewit.h@planet.nl 


