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„Botterke tot op den bojem‟
Column Adrie Verboord
HAWABO- Natura 2000
deel 3
Bedevaartmaand

Was maart een vrij rustige maand wat betreft het weer, na de overgang naar april werd het
weer toch best wel onstuimig. De storm begin april richtte hier en daar weer behoorlijk wat
schade aan. Maar nu dient zich de lente toch echt aan. De ooievaars in Hedikhuizen en op
het Landgoed Pax zijn weer terug, ze lijken hier definitief hun stek gevonden te hebben. Zo
ook de eekhoorntjes bij Piet en Fien van Kempen.
En met dit mooie weer kunnen we er weer op uit, bijvoorbeeld naar de bedevaart in Den
Bosch en/of Elshout. Of wat te denken van het gildefeest in Elshout. Natuurlijk kun je ook
eens een kijkje nemen bij de ontwikkelingen in het Vlijmens Ven, of de vorderingen van de
Drunense molen met eigen ogen aanschouwen. En hebt u de lezing van Gini van Wijk
gemist? Geen nood, ook in mei herhaalt Gini deze nog een keer. Liever wat verder weg?
Dan niet vergeten om je aan te melden voor onze excursie naar Amersfoort.
Tot slot vind je op de digitale versie van de Plekhoek foto‟s van de presentatie van het
boek van Gini van Wijk, “Van Baardwijkse Overlaat naar Drongelens Kanaal” en van de
vondsten in het Vlijmens Ven tot nu toe.
De redactie

Lente
Elk jaar genieten onze leden Piet en Fien van Kempen
in het voorjaar volop van de vele vogels en eekhoorns
in het bos achter hun huis en tuin aan de Torenstraat in
Drunen. Maar dit jaar waren ze erg verrast toen zij aan
de straatzijde van hun huis, onder de onderste rij
dakpannen een nestje eekhoorns ontdekten. Het kostte
het ouderpaar niet veel moeite om tegen de stenen
muur omhoog te klimmen, maar Piet was toch bang dat
het de jongen niet zou lukken. Hij maakte van een
berkentak een laddertje voor de jonge eekhoorns en die
maakten er dankbaar gebruik van.
Annemarie van Diepenbeek, een bekende veldbiologe
die zich vooral met zoogdieren, reptielen en amfibieën
bezig houdt, bevestigde, dat dit zeer bijzonder is en zij
adviseerde de huiseigenaars te genieten van deze
zeldzame situatie. (Foto: Rini Wouters)

Column
Patronaat
Het is alweer een paar jaar
geleden, dat het mooiste
Brabantse woord werd gekozen.
Dat speelde door mijn hoofd en
bracht de vraag naar voren: wat
zou het mooiste heemkunde woord zijn?
Ik zou wel een woord insturen, mocht het ooit tot zo‟n
prijsvraag komen. Mijn woord is dan patronaat. Dan heeft
de lezer natuurlijk ook recht op de motivatie, die ik heb om
juist dit woord voor te dragen.
De eerste is, dat ik bestuurlijk ook betrokken ben bij het
Patronaat in Nieuwkuijk. De naam „het Patronaat‟ siert ook
de gevel van dit gebouw. De andere reden komt voort uit
een fotootje van zo‟n 55 jaar geleden. Daarop staan mijn
oma en opa. Naast kruidenier en mandenmaker waren zij
ook de beheerders van het Patronaat in Vlijmen, toen ik
daar de lagere school doorliep.
Dit gebouw, dat ook simpelweg het Patronaat heette, staat
er al lang niet meer. Het stond aan de Wilhelminastraat,
achter de Fratersschool (ook aan gerefereerd als de „aauw
school‟ tegenover de „nei school (Aloysius school in die
tijd). Tussen de boerderij van de Familie van Beurden en
de school liep een vrij breed sintelpad naar het Patronaat.
Verderop een paar ervaringen aan „optredens‟ in het
Patronaat maar eerst de keuze voor dit woord verder
toelichten. Het Patronaat stamt uit de tijd, dat de parochies
nog erg bepalend waren voor de gang van zaken in het
dorp. Daarbij werd natuurlijk veel aandacht besteed aan
het vormen van goede katholieken, maar ook op
maatschappelijk en cultureel gebied werd veel gedaan. Het
Patronaat was hierin een belangrijke schakel, omdat het
ruimte gaf tot ontplooiing, ontspanning en ontwikkeling van
de parochianen. Het Patronaat bracht de mensen samen,
stimuleerde toneel en zang, gaf ruimte om op te treden. In
die zin ligt de oorsprong van een deel van ons rijke
verenigingsleven, in het Patronaat. Je hoeft het woord ook
niet uit te leggen, want iedere heemkundige weet meteen
wat bedoeld wordt met patronaat. Het was iets van het
verleden en het is iets van het heden. Dáárom mijn keuze
voor dit woord.
Dan zoals beloofd, een paar persoonlijke herinneringen
aan het Patronaat in Vlijmen. De eerste betreft mijn korte
carrière als toneelspeler. Het verhaal, zoals vaak door mijn
vader aangehaald, betreft mijn optreden als veehandelaar.
Volgens het script werd van mij verwacht, dat ik een koe
zou kopen / verkopen voor een kwartje. Waarbij ik
plotseling het toneel afliep onder de boze uitroep: „wie
verkoopt er nou een koe voor een kwartje?‟
Zoals gezegd waren mijn grootouders de beheerders van
het Patronaat. De zaal voorbereiden, koek en ranja
verkopen en daarna de zaal weer opruimen. Bij dat laatste
had mijn opa bedacht, dat een beetje hulp erg welkom was
met die honderden klapstoeltjes, die opgeruimd moesten
worden. Wanneer mijn opa dan ook rond het speelkwartier
het schoolplein op kwam lopen, dan wist ik precies wat hij
ging vragen. Wat hij vroeg, kreeg hij dan ook meestal wel
en daarom is mijn bank regelmatig een paar uur onbezet
gebleven.

Adrie

Restauratie Drunense Molen
Momenteel liggen de werkzaamheden bij de molen in
Drunen vrijwel stil. Alleen aan de molenkap is onlangs nog
een extra bitumenlaag aangebracht om de kap meer dan
100% waterdicht te hebben. Molenbouwer Jan de Jongh uit
Veldhoven is nu in zijn werkplaats bezig met de wieken. Op
de foto is te zien, dat er momenteel twee van de vier
klaarliggen. Op de foto is ook te zien hoe de lariks
hekstokken met grote precisie met wiggen in de stalen
roede zijn opgesloten. Elke wiek is bijna veertien meter
lang en weegt 850 kilogram. In de maand juni wordt de
molenkap teruggeplaatst en kunnen de nieuwe wieken
geplaatst worden.

Twee wieken liggen reeds klaar. (Foto: Rini Wouters)

Hoe ontstaat „cryoturbatie‟?
In het vorige Plekbord plaatste Bert van Opzeeland een
interessante foto van een bodemprofiel uit het westelijk
deel van het Vlijmens Ven met een golvende laag als
gevolg van „verwringing van bodemmateriaal door
vorstwerking‟, in de geologie aangeduid als „cryoturbatie‟.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen en hoe ontstaat nou
zoiets?
In de ijstijd is de ondergrond op een diepte van een paar
meter het hele jaar door bevroren; men noemt dat
„permafrost‟. In de korte zomer ontdooit de bovenlaag,
maar het water kan niet naar beneden zakken vanwege die

permafrost. In het najaar bevriest de top van de ontdooide
laag opnieuw. Tussen die bevroren toplaag en de
permafrost zit dan een van water verzadigde ontdooide
laag, die geleidelijk aan ook gaat bevriezen. Het water wil
daarbij tussen + 4 en 0 graden uitzetten, maar daar is geen
ruimte voor tussen de twee bevroren pakketten. Door de
enorme spanningen die dan ontstaan gaat de tussenlaag
verplooien en verkneden, wat resulteert in het verschijnsel
dat we in het Vlijmens Ven aantreffen.
Anton van der Lee

Blues in the Marshes
(HoWaBo – Natura 2000) deel 3
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 (MvO) in opdracht
van het Waterschap Aa en Maas. Van voormalige
3
landbouwgrond wordt 700.000 m afgegraven, nieuwe
sloten, dijken en een aantal kunstwerken aangelegd. De af
te graven oppervlakte bedraagt 150 ha. Het grootste deel
hiervan ligt in het Vlijmens Ven (gem. Heusden) en een
klein deel in de Honderd Morgen (gem. Vught). Er wordt
gemiddeld 40/50 cm. grond verwijderd. Als
heemkundekring zijn wij bij het project betrokken. Wij zullen
u regelmatig op de hoogte brengen van de voortgang van
het project en wat door ons wordt aangetroffen.
IJzer- en munitievondsten
Eind 2014 kreeg ik contact met Simon Vervoort van Bodac
BV. Bodac is gespecialiseerd in het beoordelen van
munitieverdachte grond. Zij doet dit onder andere met
detectievoertuigen en beveiligde machines. In ons gebied
heeft onder andere digitale detectie plaatsgevonden tot op
een diepte van 60 cm. Daarna volgde handmatige detectie.
Het te beoordelen gebied was maar liefst 150 ha. groot,
een enorme oppervlakte. Op ongeveer 12.000 plaatsen
werd daarna al het ijzer en munitie verwijderd. In verband
met veiligheid diende dit handmatig te gebeuren, dit was
een enorm werk. Ook de conventionele explosieven
werden uit de ondergrond gehaald. De munitie en overige
restanten van munitie werden door Bodac uit de polder
gehaald en overgedragen aan de Explosieve
Opruimingsdienst (EOD). Dit is een wettelijke plicht,
waarna de EOD het niet ontplofte deel tot ontploffing heeft
gebracht. Over de munitie volgt nog een artikel. Al het
overige ijzer zou normaal gesproken naar de schroothandel
gaan.
Omdat er mogelijk bijzondere vondsten tussen konden
zitten, sprak ik met Simon af dat wij als Heemkundekring
dit konden krijgen, beoordelen en het niet interessante deel
weer terug te geven aan Bodac. De opbrengst hiervan
spekt uiteindelijk de personeelskas. Het project van Bodac
startte in oktober 2014 en loopt tot mei 2015. Bodac is een
onderdeel van Den Ouden Groep BV in Schijndel. Simon
nam contact op met Harm den Ouden, directeur van Den
Ouden Groep. Deze gaf toestemming dat wij het ijzer
mochten beoordelen. Voor meer informatie over Bodac: zie
www.bodac.nl.
Veilig stellen ijzer
Vanaf november 2014 wordt wekelijks door John
Schellekens en Adrie Moonen al het ijzer uit de polder
opgehaald bij de keet van Bodac aan de Ruidigerdreef in
Cromvoirt. John en Adrie slaan dit op in De Plekhoek van
de archeologische werkgroep (AW) op de abdij. Er ligt
inmiddels een enorme berg ijzer, een eerste beoordeling
laat zien dat hiertussen bijzondere vondsten zitten. Binnen

Een deel van het geborgen ijzer, foto: Martijn van de Wiel

de AW bestaat een protocol hoe met de bijzondere
vondsten om te gaan. John: „het ijzer moet door een
deskundige uitgesorteerd worden op belangrijkheid.
Daarna dient dit ontroest, gestraald en gekookt te worden
in afgewerkte olie, conform het protocol van de AW. Hierna
wordt het afgebrand en behandeld met een luchtdichte
laag. Dan pas is het ijzer veilig gesteld. Hiervoor dient een
groep te worden samengesteld die deze taken wil
vervullen. Het restant oud ijzer wordt zoals afgesproken
weer beschikbaar gesteld aan Bodac‟. Op verzoek van
John geschiedt de eerste selectie door Anton Verhagen.
Anton heeft grote kennis van oudheidkundige waarden. We
houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.
met dank aan Simon Vervoort, John Schellekens en Adrie
Moonen.
Bert van Opzeeland,

“Botterke tot op den bojem”
Het meinummer van MGT is gewijd aan de revue Botterke
tot op den bojem die zestig jaar geleden in Drunen is
opgevoerd ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van
de boterfabriek. Eén van de onderdelen van de revue was
Het vertelsel van Janus, de geit en de meid. In deze
komische eenakter speelde Betsie Baaijens de rol van de
meid. Ik was bij haar op bezoek om wat meer te weten te
komen over hoe het er toen aan toeging.
Zij was amper zestien jaar en vond het maar wat spannend
om mee te mogen doen. Het was nog een hele toer om de
tekst van buiten te leren, zij laat nog zien hoe ze met een
kroontjespen de tekst helemaal overgeschreven had, want
zegt ze: ,,dat was wel een manier om het beter te
onthouden”. Van jongs af aan deed ze al graag toneel
spelen, op feestjes deed ze versjes opzeggen, zoals
Vrouwke misere zo èrm as job.

zijn, hebben wij graag aan het
verzoek voldaan om de brochure
nog eens bij onze leden aan te
bieden en zo de restauratieactie
van abdij Mariënkroon onder de
aandacht te brengen. Dat biedt
onze leden de mogelijkheid om
desgewenst bij te kunnen dragen
aan de restauratie van de abdij,
meer dan een belangrijk erfgoed
in ons heemgebied.
Redactie Plekbord

De actiethermometer

Landbouwatlas
Onze vereniging heeft een tiental exemplaren van het boek
“Landbouwatlas van Nederland”. Deze boeken, met 150
pagina‟s full colour, kosten in de winkel en bij bol.com
€49,95. Wij verkopen deze boeken voor €20,- en zij zijn
verkrijgbaar bij het secretariaat. Voor meer informatie over
de inhoud, zie www.landbouwatlas.nl

Een zeer jonge Betsie Baijens samen met Thijs Kolmans

Ze kijkt met veel plezier terug naar die tijd, want eigenlijk
heeft ze daar haar man Kees van Drunen voor het eerst
gezien. Kees speelde niet mee in de revue, maar hij hielp
wel mee om in de zaal van de oude noodkerk de stoelen
allemaal netjes in rijen neer te zetten en daarom mocht hij
ook aan de kofﬁetafel aanzitten. Ja zegt Betsie: ,,hij zat
recht tegenover mij en toen dacht ik al, die wordt voor mij”!
Tien jaar later zijn ze getrouwd (1965), dus dit jaar vieren
ze samen hun gouden feest met kinderen en kleinkinderen.
In haar fotoalbum zitten nog een paar foto‟s van de revue
en ook het programma van de feestavond.
Het was een mooie rol die de zestienjarige Betsie mocht
spelen. ,,Maar ik had wel buikpijn vlak voor het optreden”,
zegt ze.
Sjef van Hulten.

Restauratie abdij Mariënkroon
Afgelopen jaar heeft de Stichting Mariapoli Mariënkroon
(SMM) een prachtige brochure samengesteld over de
restauratieplannen van de buitenkant van de abdij, de
abdijkapel, het gastenhuis en voor de boogbrug. Dat kost
geld, veel geld zelfs. In totaal is een bedrag nodig van € 1,3
miljoen.
Zoals zo vaak wordt de voortgang zichtbaar gemaakt
middels een actiethermometer. Zoals op de foto is te zien,
heeft SMM dankzij bijdragen van het rijk, de provincie,
particulieren, bedrijven en uit tal van eigen acties al iets
meer dan € 1 miljoen aan toezeggingen binnen gehaald.
Dit bedrag is inclusief de restauratie van de boogbrug over
de gracht, waarvoor zelfs heel het benodigde bedrag al is
binnengekomen. Voor de gebouwen ontbreekt dus nu nog
€ 300.000. Omdat alle beetjes helpen en dus zeer welkom

Dialecten in de Oostelijke Langstraat
Op dinsdag 19 mei was een lezing in De Remise te Drunen
gepland over dit onderwerp met als inleider de bekende
historicus Jos Swanenberg. Door omstandigheden gaat dit
niet door en wordt deze lezing uitgesteld tot in het najaar.

Inleveren kopij voor volgende
Plekbord vóór 15 mei a.s.

en is te koop bij het secretariaat (Grotestraat 103 te
Drunen), via de webwinkel op www.hkkonsenoort.nl, per
mail via bestuur@hkkonsenoort.nl en ook nog bij de
boekwinkels Sikkers in Drunen, Bruna in Vlijmen en
Plantage in Waalwijk.

Meimaand bedevaartmaand
De meimaand is traditiegetrouw de bedevaartmaand voor
Maria. Vele pelgrims trekken dan weer naar de St. Jan in
e
Den Bosch voor de Zoete Moeder. Op zondag 24 mei, 1
Pinksterdag zullen de drie Vlijmense gilden O.L.V. , St.
Barbara en St. Catharina de hoogmis van 10 uur mee
opluisteren.

Ontdek het Maximakanaal
De najaarexcursie wordt gehouden op zaterdag 12
september en we varen dan met de Zeearend van WILJOHeusden naar en over het Maximakanaal tot de ZuidWillemsvaart bij de Den Dungense brug. Daar
aangekomen, keren we en zetten dan weer koers naar
Heusden. Op de boot zal Ad Hartjens, middels PowerPoint,
vertellen over de geschiedenis van het Maximakanaal en
de Zuid-Willemsvaart. Ad heeft vele jaren in de
buitendienst van Waterschap Aa en Maas gewerkt en was
ook nauw betrokken bij de aanleg van het nieuwe kanaal.
Op de boot zullen we ook een lunch gebruiken. In het
volgende Plekbord komt meer detailinformatie over deze
unieke activiteit en dan is er ook de mogelijkheid om in te
schrijven. Het vertrek in Heusden is 11.00 uur en we zullen
ca. 17.00 uur weer terug in Heusden zijn. Deelname kost
€25,- p.p., incl. lunch en de deelname is beperkt tot 80
personen.

Het Maximakanaal dat uitmondt in de Maas
Van Baardwijkse Overlaat naar
Drongelens Kanaal
Maar liefst 160 aanwezigen bij de lezing op 31 maart jl.,
toen Gien van Wijk vertelde over zijn boek met dit
onderwerp. Sindsdien zijn er ook veel boeken verkocht,
vooral in Waalwijk. Vandaar ook dat wij de Waalwijkse
heemkundekring De Erstelinghe verzocht hebben ook een
lezing te organiseren. Dat gebeurt op woensdagavond 20
mei in de activiteitenruimte van BaLaDe, Balade 221 te
Waalwijk. Inschrijven kan per mail; info@erstelinghe.nl.
De lezing begint om 20.00 uur en de entree is € 3,-.
Het boek heeft 120 kleurenpagina‟s, kost €22,50

Ook Elshout staat ieder jaar weer in het teken van de Maria
bedevaart. Hier wordt de wonderbare Moeder van Elshout
al eeuwenlang vereerd. Dat begint met een H. Mis op
vrijdag 1 mei om 19.00 uur. Op alle zondagen zijn er
H. Missen om 8.00 u, 9.30 u en 11.30 u. Vele zangkoren,
gilden en muziekgezelschappen zullen de diensten
opluisteren.
Verder is er iedere dinsdag om 19.00 u. rozenkransgebed
en iedere donderdag en vrijdag om 19.00 u. een
eucharistieviering.
Op zondag 31 mei wordt “Onzen Dag” gevierd met een
processie vanuit de kerk naar de Mariakapel, alwaar een
M. Mis word opgedragen. Het programma van “Onzen
Dag” begint om 10.30 u. in de kerk van Eshout.

Apriller Schuts Feste
Op zaterdag 2 mei en zondag 3 mei organiseert de
Elshoutse O.L.V. Schuts een gildefeest. Op zaterdag
wordt een feestavond gehouden en op zondag komen
twaalf gilden uit de gemeentes Heusden en Waalwijk voor
een gildefeest naar Elshout. Deze dag begint om 10.00 uur
met een samenkomst van de gilden aan de Dekkerseweg.
Van daaruit gaan ze in optocht naar de kerk voor een
Gildemis. Daarna gaat men weer terug naar het
feestterrein. Na een massale opmars volgen demonstraties
met vendels en trommels. Hierna zullen er
schietwedstrijden gehouden worden, waaronder het
„Burger-Koningschieten‟. In de feesttent is er de hele
middag muziek van een DJ en van Niels Kollenburg. Meer
info: www.olvschuts.nl

Dagexcursie naar Amersfoort

Een impressie van de binnenstad van Amersfoort met op de achtergrond de Koppelpoort

Op zaterdag 6 juni a.s. nodigen wij u uit om mee te gaan met onze jaarlijkse dagexcursie, die dit jaar naar Amersfoort gaat.
Weliswaar niet zo‟n bekende stad, maar wel een stad om van te genieten. Het is niet zo ver rijden, dus na ongeveer een uur zijn
we er al en worden we afgezet bij de winkelstraat „Kamp‟. Op dit punt zien we op de rotonde vlakbij het opvallende kunstwerk
„De Stier‟. We lopen dan gezamenlijk door de winkelstraten Kamp en Langestraat met een groot aantal leuke winkeltjes. We
komen vervolgens bij de „Groenmarkt‟ aan en dan gaan we voor de koffie/thee, met iets erbij, naar restaurant „FILMHUIS‟.
Als we de koffie/thee genuttigd hebben, staan de stadsgidsen van GILDE AMERSFOORT klaar, worden we verdeeld in kleinere
groepen en beginnen we aan een stadswandeling door het historische centrum van Amersfoort. We gaan natuurlijk de St.
Joriskerk bekijken. In deze kerk werd vorig jaar op 23 juli een indrukwekkende kerkdienst gehouden ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van de MH17-vliegramp. Het is een prachtige kerk, de enige kerk in Nederland waar je in de kerk een rondje om de
toren kunt lopen en een kerk met een doksaal. Wat dat is zullen de stadsgidsen u uitleggen.
Die gidsen vertellen ook over Muurhuizen, de Lange Jan, de Mannenzaal, de Groenmarkt, het Hof en de Koppelpoort, waar u
de mogelijkheid heeft om het „Raddraaiercertificaat‟ te behalen.
Na de stadswandeling komen we terug bij het restaurant “FILMHUIS” voor de lunch. Hierna heeft u nog een paar uur vrije tijd. U
kunt dan fijn winkelen, bij mooi weer kunt u lekker op één van de gezellige terrassen gaan zitten en op die zaterdagmiddag zijn
er verschillenden markten die u kunt bezoeken. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals een rondvaart, het beklimmen
van de Onze Lieve Vrouwetoren (98 meter hoog – 346 treden) of het bezoeken van één der musea.
Om vijf uur wordt eenieder terugverwacht bij de „Groenmarkt‟ en dan lopen we gezamenlijk naar het opstappunt van de bussen,
die ons vervolgens weer naar Abdij Mariënkroon brengen.
De kosten voor deze mooie en interessante excursie bedragen €45,- p.p.., alles inclusief. Het vertrek op Abdij Mariënkroon is
half negen. In Amersfoort vertrekken we om 17.30 uur en dan zijn we uiterlijk om 19.00 weer terug op de abdij.
Ans Zeeuwen & Bart Beaard

Opgaveformulier dagexcursie Amersfoort
U kunt zich opgeven door het invullen van onderstaande formulier en dit op te sturen naar Ans Zeeuwen, Schutterstraat 21,
5241TS in Rosmalen (073-5211235 of 06-83574889).

Naam

woonplaats

met

Tel. Nr.:

Aanmelden kan ook via de website www.hkkonsenoort.nl onder „agenda‟
Het bedrag s.v.p. overmaken op rekening NL19RABO0136504418 t.n.v. HKK Onsenoort te Nieuwkuijk

personen

Boekpresentatie “Van Baardwijkse Overlaat naar Drongelens Kanaal” 23 maart 2015

Foto‟s Ad Hartjens
Boven: familie wapens, fam.
Gubbels-Buijs en toegangspoort
“De Ho0ge Bank”
Midden: Fons Mandigers geeft
aan de genodigde uitleg over
het gebied “De Hooge Bank”
Onder: Dhr Bart Beaard (L) en
Dhr Jan van Cromvoirt
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Boekpresentatie “Van Baardwijkse Overlaat naar Drongelens Kanaal” 23 maart 2015

Foto‟s: Ad Hartjes
Boven; Spelers van het theaterplatform Drunen
en Dijkgraaf Dhr. Lambert Verheijen
Midden: Auteur Gini van Wijk en voorzitter Adrie Verboord met bloemen
Links: Een sfeerimpressie en onder: De boekoverhandiging
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De vondsten in het Vlijmens Ven

Foto‟s: Martijn van de Wiel
Een hele verzameling ijzer waaronder vele
hoefijzers, gereedschap en
Smeedijzer is gevonden in het Vlijmens Ven.
En wordt nu verder onderzocht en gesorteerd
door de Archeologische werkgroep
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