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Het jaar 2016 is nog maar net begonnen of de heemkundekring Onsenoort barst weer van
de activiteiten. Op zaterdagmiddag 30 januari is er een samenzijn met onze vrijwilligers in
het Patronaat in Nieuwkuijk. Op dinsdag 9 februari is er een lezing over de Bossche school
in het Gouverneurshuis te Heusden. Op maandag 15 februari is de jaarvergadering, een
dag later gevolgd door een lezing van Kees van den Oord over Jheronimus Bosch.
Daarnaast mogen wij ook weer nieuwe adverteerders welkom heten. Alle adverteerders in
Plekbord en MGT, hartelijk dank voor uw steun aan onze vereniging. U merkt het, ook in
het jaar 2016 zijn we er weer. De redactie wenst u weer veel leesplezier.
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Algemene Ledenvergadering op maandag 15 februari a.s.

Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
bestuur@hkkonsenoort.nl

De Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 15 februari a.s. en
begint om 19.30 uur in de conferentiezaal van Stichting Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8
te Nieuwkuijk. De agenda staat in het Plekbord van december en het „Jaaroverzicht‟ staat
inmiddels op onze website. Gebruikelijk was tot nu toe om na de pauze nog een
programma te hebben. Dit jaar geven we er de voorkeur aan om na de ledenvergadering
een gezellig samenzijn te hebben in het café naast de conferentiezaal.
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Sinds vele jaren hebben wij onze heemkamer op de 2e verdieping van de kasteeltoren op
Abdij Mariënkroon. In deze heemkamer hebben wij een permanente expositie van
archeologische vondsten uit de Abdijgracht en de Haarsteegse Komwiel (aardewerk, glas,
metaal en porselein), een expositie van Brabantse poffers, een uitgebreide bibliotheek,
veel topografische kaarten van de omgeving en een verzameling bidprentjes.
Om eenieder de mogelijkheid te geven kennis hiervan te nemen zal voortaan de
heemkamer maandelijks open zijn op de 1e zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00
uur. De heemkamer is te bereiken via de buitentrap van de kasteeltoren. Op die ochtenden
zullen Peter de Jongh (0416-374379) en An Pullen (0416-375621) aanwezig zijn.

Column
De Top 2000
De klok tikt de laatste uren van het jaar 2015 weg en de
jaarlijkse Top 2000 is in de hoogste regionen aanbeland.
Mooi moment om de column voor januari 2016 te schrijven,
want de inspiratie daarvoor komt van genoemde Top 2000.
e
Niet dat ik vanaf 1 Kerstdag onafgebroken geluisterd heb,
verre van dat zelfs. Maar ja, het is ook niet mogelijk om een
week lang iets te volgen, dat dag en nacht door gaat. Wel
kijk ik altijd in de lijst of The Cats, mijn favoriete jaren zestig
band uit Volendam, nog met een mooi aantal nummers
genoteerd staat.
Als ik dan toch door die lijst van de Top 2000 kijk, dan valt
het me op, dat er inmiddels veel nummers in de lijst staan,
die ik helemaal niet ken. Nou is dat ook niet zo vreemd als
we weten, dat dit muziekavontuur in 1999 voor het eerst
gepresenteerd is. Dat maakt 2015 het zeventiende jaar en
in die tijd zijn er heel wat nieuwe zangeressen, zangers en
bands op het toneel verschenen. Muzikanten met
bijbehorende muziekstromingen, die jongere generaties
waarschijnlijk meer geraakt hebben dan mij. Dus gaan de
jongere generaties op nieuwe muziek stemmen en zorgen
zo ieder jaar weer voor een aanpassing van de Top 2000.
Het verandert, maar tegelijkertijd blijft er ook veel
behouden en verandert de top van de lijst van jaar tot jaar
maar weinig. De muziek-monumenten weten immers van
geen wijken.
Deze gedachten over de Top 2000 komen niet zomaar uit
de lucht vallen. Ze zijn bewust gekozen, omdat het met
heemkunde eigenlijk niet anders is. Ook vanuit
heemkundig perspectief zouden we best een Top 2000
kunnen samenstellen, nou ja, vooruit, maak er maar een
Top1000 van, zeker met zo‟n gevarieerd werkgebied als
dat van onze heemkundekring. Van jaar tot jaar zou de top
van onze lijst ook niet veel veranderen. Onze echte
monumenten zouden zich altijd moeiteloos in de top van
de lijst handhaven. Maar daaronder zouden er regelmatig
veranderingen optreden. Simpelweg, omdat iedere dag die
voorbijgaat een dag toevoegt, waarin voor heemkundigen
interessante gebeurtenissen kunnen hebben
plaatsgevonden. Mensen, die onderscheiden zijn,
gebouwen die verrijzen of juist verdwijnen, uitzonderlijke
prestaties die geleverd worden, jubilea van mensen,
bedrijven of verenigingen die volop aandacht krijgen,
nieuwe boekuitgiftes en lezingen over altijd weer
interessante onderwerpen. Iedere dag gebeurt er wel iets.
Zo valt het me op, dat sinds enige tijd weer een aantal
mooie huizen gebouwd zijn of nog in aanbouw zijn, met
een rieten dak. Ooit helemaal uit en nu weer helemaal in.
De heemkunde groeit dus elke dag. Daarbij hopen wij als
HKK Onsenoort natuurlijk, dat ook het aantal mensen, dat
geboeid raakt door wat de heemkunde te bieden heeft, ook
steeds blijft groeien. Dat lukt ons gelukkig heel aardig,
maar daar moeten we wel continu aan blijven werken door
onze activiteiten. We zullen geen Top1000 gaan
samenstellen, maar ik hoop, dat heel veel mensen ook in
2016 weer zullen genieten van wat wij in ons heemgebied
aan moois en waardevols bezitten.
Adrie

Inleveren kopij voor het volgende
Plekbord uiterlijk vóór 15 februari a.s.

Lezing „Architectuur Bossche School‟
In het
Gouverneurshuis
loopt t/m 31 maart
een expositie over
dit onderwerp,
waaraan onze
vereniging een
grote bijdrage
geleverd heeft. Op
dinsdag 9 februari
zal door Bart
Beaard een 2e
lezing gehouden
worden over dit
onderwerp. De
lezing begint om
20.00 uur en de
entree is €5,- p.p.
incl. kop koffie/thee
en een heusdenaartje. Voor deze lezing s.v.p. vooraf
aanmelden, telefonisch 0416-320995 of per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl

Huisvesting
Voor de plaatsing van het semipermanente gebouw voor
onze werkgroepen hebben we op dit moment overleg met
gemeente Heusden. Wanneer wij toestemming hebben om
te plaatsen, zal het gebouw er binnen enkele weken staan.

2016, het jaar van Jheronimus Bosch

Kees van den Oord verscholen in het decor van Jheronimus Bosch in het museum‟ Boijmans Van Beuningen‟ te Rotterdam

Kees van den Oord
In het vorige Plekbord hebben wij geschreven dat Kees van
den Oord een 20-tal blogs, oftewel korte verhalen, zal
plaatsen op de site www.bosch500.nl/jheronimus-bosch.
Inmiddels heeft hij er al tien geplaatst en iedere zondag
komt er een nieuwe blog bij.
Kees heeft in november in ‟s-Hertogenbosch met 350
vrijwilligers zijn kennis van Jheronimus Bosch gedeeld en
hen opgeleid tot gastheer of -vrouw. In Hotel Central kun je
gratis de film „Dit is Bosch‟ bekijken met Kees in de
hoofdrol. De tijden hiervoor zijn: dinsdag tot en met
zaterdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur en op zondag zowel
tussen 11.30 en 13.30 als tussen 16.00 en 19.00 uur. Zo
geraak je binnen enkele minuten in de Boschsfeer.

Lezing over Jeroen Bosch
Op dinsdag 16 februari verzorgt Kees voor onze vereniging
in De Remise te Drunen een lezing over Jheronimus
Bosch(1450-1516). Dit is tevens een voorbereiding op de
expositie “Visioenen van een genie”, die op 13 februari in
het Noord-Brabants Museum wordt geopend.
De lezing begint om 19.30 uur en de entree is €4,- p.p. incl.
kop koffie/thee. Voor deze lezing s.v.p. vooraf aanmelden;
telefonisch 0416-320995, per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl of via de website
www.hkkonsenoort.nl.

Gouverneurshuis
Het Gouverneurshuis in Heusden heeft een expositie
„Heusden 1516‟ en deze expositie vertelt het verhaal over
de bloei en neergang van de stad in de tijd van Jheronimus
Bosch. De expositie loopt van 23 april tot 11 september
a.s. Voor deze expositie vraagt het Gouverneurshuis om
vrijwilligers voor gastheer/-vrouw, om uitleg te geven of om
te waken over tentoongestelde stukken. Voor aanmelding
zie hiervoor www.heusden1516.nl.

Abdij Mariënkroon
Onze verbondenheid met de Paters van Onsenoort dateert
al van de tijd van de oprichting. Daarom houden wij onze
leden graag op de hoogte over de situatie rond Abt
Hopstaken en Pater / oud-pastoor Cees Schuurmans.
De abt heeft een zorgelijke periode achter de rug met
betrekking tot zijn gezondheid. Na een verblijf in het
ziekenhuis en een periode van verder herstel elders,
kunnen wij melden, dat de abt nu weer terug is in zijn eigen
woning op het terrein van de abdij.
Pater Schuurmans heeft na zijn afscheid als pastoor van
de parochie Vliedberg zijn intrek genomen in een woning
bij St. Janshof in Vlijmen. De jaren hebben ook op hem vat
gekregen, maar iedere zondagmorgen woont hij nog de H.
Mis bij in Nieuwkuijk. Wij wensen beiden nog een mooie tijd
in onze omgeving.

Privérondleiding voor de winnaars
In ‟t Plekbord van oktober hadden we bekend gemaakt wie
de winnaars waren van de HOHS-dag op 4 oktober en op
zondag 22 november jl. heeft deze privé rondleiding op
Mariënkroon plaatsgevonden. Onze gasten, de families
Van de Velden en Van de Aa, bestaande uit vier
volwassenen en vier kinderen, werden hartelijk welkom
geheten in de Plekhoek, waar de introductie begon. Zowel
leden van de AW als de EC namen de rondleiding op zich
en na de inleiding verplaatsten wij ons over het terrein,
langs de zwemvijver en de boogbrug naar de toren.
Eenmaal boven in de Heemkamer werd onder het genot
van koffie, thee, fris en ‟n koekje de film “De
Modderkruipers” bekeken, waardoor onze gasten ‟n goed
beeld over het grachtvondsten project kregen. Na de film
werd er uitleg gegeven over de verschillende vondsten in
de vitrines die door deze “modderkruipers” uit de gracht
waren opgevist.

Lezing „Langstraters‟
In november 2013 presenteerde Waalwijks burgemeester
Nol Kleijngeld zijn 160 pagina‟s tellende boek
„Langstraters‟, over de rijke en ingewikkelde geschiedenis
van De Langstraat. Op dinsdag 22 maart zal hij in De
Remise in Drunen voor onze vereniging een lezing over dit
onderwerp verzorgen. In het volgende Plekbord meer
informatie over deze lezing en het inschrijven hiervoor.

Johan v d Ossenblok geeft uitleg aan de twee families

Ook werd er nog even ‟n kijkje genomen op zolder waar ‟t
volgens onze jongste gasten zou “spoken”, want wie luidde
die klok toch steeds ieder uur? We lieten de geest van De
la Court lekker zitten waar die zat en gingen snel weer naar
beneden, op weg naar de Maria kapel waar nog „n paar
kaarsjes werden aangestoken.
Eenmaal op het kerkhof werd duidelijk dat de vele
monniken die ooit zo bedrijvig op Mariënkroon waren, er
tevens hun eeuwige rust hadden gevonden. Het laatste
onderdeel leidde onze gasten langs de diverse
standbeelden en diens rijke achterliggende verhalen over
de kasteelbewoners, de Cisterciënzerorde en de
evacuatiedagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de
parkeerplaats werden we hartelijk bedankt voor onze
moeite en na ‟t uitdelen van de presentjes, kwam deze
twee en ‟n half uur durende privé rondleiding tot „n einde.
Martijn van de Wiel

RKVV Nieuwkuijk 90 jaar in 2017
Onze vereniging werkt mee aan het samenstellen van het
jubileumboek, dat misschien wel het laatste in gedrukte
vorm wordt. De ontwikkelingen gaan immers snel. In het
boek moeten met name de beginjaren een prominente
plaats krijgen, toen de voetbalclub nog door het leven ging
onder de namen De Vrolijke Trappers, Juliana en S.D.O.
Wie hierover informatie kan verschaffen uit het eigen
archief dan wel dat van vader of opa, in welke vorm dan
ook, kan contact opnemen met Adrie Verboord via email
adrieverboord@gmail.com , telefoon 073-5112625 / 0657324970 of via de redactie van het Plekbord
Plekbord@hkkonsenoort.nl

Waalwijks burgemeester Nol Kleijngeld, een „Langstrater.‟

Expositie en lezing „Langstraatspoorlijn
Onze vereniging heeft van de gemeente Heusden een
projectsubsidie ontvangen voor het houden van een
expositie in de bibliotheek van Drunen over de voormalige
Langstraatspoorlijn. De organisatie van deze interessante
expositie gebeurt in samenwerking met de Stichting
Federatie Behoud Langstraatspoorbruggen (FBL),
bibliotheek Heusden,
Streekarchief SALHA en
gemeente Heusden.
Door Anton van Tuijl,
secretaris van FBL, zal
over het onderwerp ook
een lezing gehouden
worden. Anton heeft een
uitgebreid fotoarchief over deze spoorlijn. Hij en FBL zetten
zich al meer dan dertig jaar in voor het behoud van de
spoorlijn en de spoorbruggen. In het volgende Plekbord
meer informatie over deze expositie en de lezing.
Voor de expositie zijn we op zoek naar ‘spullen’ die
met deze spoorlijn te maken hebben en die we ook
kunnen exposeren. Kunt u ons helpen? Neem dan
contact op met het secretariaat, 0416-320995

Blues in the Marshes
(HoWaBo – Natura 2000) deel 8:
ijzeroer en vivianiet
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 in opdracht van het
Waterschap Aa en Maas. Van voormalige landbouwgrond
3
wordt 700.000 m aarde afgegraven, nieuwe sloten, dijken
en een aantal kunstwerken aangelegd. De af te graven
oppervlakte bedraagt 150 ha. Er wordt gemiddeld 40/50
cm. grond verwijderd. Het grootste deel hiervan ligt in het
Vlijmens Ven (gem. Heusden) en een kleiner deel in de
Honderd Morgen (gem. Vught). Als heemkundekring zijn
wij bij het project betrokken.
Centrale Slenk
Het Vlijmens Ven ligt in het laagste gedeelte van de
centrale slenk in het midden van Noord-Brabant. Deze
slenk is een verzakt gedeelte tussen twee breuklijnen, de
breuk van Sterksel en de Peelrandbreuk, deze lopen
globaal noord-zuid. Tot op de dag van vandaag is de
bodem nog „in werking‟ en worden nog steeds
aardschokken geregistreerd. In het zuiden van NoordBrabant ligt de centrale slenk hoger, zo ligt Luyksgestel op
43 mtr. boven NAP en het Vlijmens Ven op 2 mtr. Een
aantal Brabantse beken zoals de Aa, de Dommel en Boeken Zandley stroomt als oppervlaktewater naar het laagste
gedeelte, naar onze omgeving. Daarnaast stroomt er ook
een enorme hoeveelheid water ondergronds naar ons
gebied. Door onder andere ondergrondse tegendruk van
water uit de Maas komt een deel van dit water als
kwelwater aan de oppervlakte. Dit water heeft een goede
kwaliteit, bevat veel soorten mineralen waaronder
ijzeroxiden.
Naad van Brabant
Ons gebied ligt op de Naad van Brabant. Deze loopt over
een afstand van 175 km van West- naar Oost-Brabant, hier
gaat het Brabantse zandgebied in het zuiden over naar het
kleigebied in het noorden. De Naad kenmerkt zich dat er
kwel optreedt met plaatselijk sterke kwel zoals in onze
omgeving.
IJzeroer in het Vlijmens Ven
Op heel veel plaatsen in het Vlijmens Ven worden
rotsachtige brokken aangetroffen, meestal bruinig van kleur
met soms opvallend blauwe nuanceringen aan het
oppervlak. Deze brokken blijken ijzeroer te zijn. Dit zijn
afzettingen van ijzerzouten op zand en kleideeltjes.
Chemisch gezien zijn het voornamelijk complexe
ijzeroxiden, hydroxiden en ook fosfaten. Waarom deze
ijzeroerafzettingen hier worden aangetroffen is niet
toevallig maar een typisch verschijnsel dat optreedt aan de
randen van hogere zandgronden. Regenwater verzadigd
met koolzuur uit de lucht dringt door tot in de diepe
grondlagen van de zandgrond. Door steeds weer nieuwe
aanvoer van regenwater treedt op natuurlijke wijze
afvloeiing plaats via watervoerende grondlagen richting
onze omgeving waar het weer aan de oppervlakte komt als
kwelwater. Gedurende dit proces, dat van regen tot kwel
eeuwen tot duizenden jaren in beslag kan nemen, worden
allerlei van nature voorkomende zouten uit de diepere
bodem zoals calcium, ijzer en fosfaat opgelost in het
grondwater. Bij het uittreden van het kwelwater treedt door
wisselende omstandigheden, zoals een variërend waterpeil
dat zuurstof beschikbaarheid bepaalt, afzetting plaats van
zwevende vaste stof en kristallisatie van ijzerzouten op
zand en kleideeltjes die ijzeroer-koek vormt. Als bijkomend

Foto Bert van Opzeeland: werkzaamheden
in het Vlijmens Ven

effect worden plaatselijk aanwezige mineralen van
organische oorsprong (plant- en dierresten) ten dele
vastgelegd, met name een complex ijzer-fosfaat zout
waardoor het betreffende gebied armer wordt (of blijft) aan
meststoffen.
Vivianiet
De genoemde wisselende waterspiegel en aanwezigheid
van organisch materiaal zijn ook verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van zuurstof dicht bij of onder de
oppervlakte. Hoog water hindert toevoer van zuurstof en
organische resten verbruiken nog aanwezige zuurstof voor
hun oxidatieve afbraak. Gevolg is dat in dergelijke periodes
van zuurstofarmoede in de kwelzone het bijzondere ijzerfosfaat complex, kristallijn vivianiet, kan worden gevormd,
waarbij het ijzer in een tweewaardige (“gereduceerde”) in
plaats van normaliter de hogere driewaardige
oxidatietoestand kan bestaan. Dit vivianiet maakt dan
plaatselijk onderdeel uit van de ijzeroer-koek. Overigens,
een zuurstofarm (=reducerend) milieu bestaat ook in het
diepe grondwater waardoor vivianiet dan al gevormd kan
worden en als zodanig direct vanuit de kwel afgezet kan
worden. Vivianiet is in aanvang een kleurloos kristallijne
stof die van groen tot blauwe verkleuring ondergaat bij
blootstelling aan de lucht. Dit is wat te zien is in de brokken
ijzeroer uit het Vlijmens Ven.
Ter verduidelijking
Het proces van vochttransport door grondpakketten waarbij
allerlei stoffen worden opgelost welke bij het aan de
oppervlakte komen worden afgezet, is min of meer
vergelijkbaar met het verschijnen van een witte aanslag op
pas gemetselde bakstenen muren of op muren die last
hebben van optrekkend vocht. Hier worden voornamelijk
calciumzouten via capillair transport naar het oppervlak
getransporteerd en deze blijven na verdamping van het
water achter als een zichtbare witte aanslag van
calciumcarbonaat, een soort ketelsteen.
Met dank aan Dr. Adrie van Beijnen, chemicus en oudVlijmenaar.
Bert van Opzeeland

Lezingenreeks “Streekgeschiedenis”
binnenkort van start.
Op woensdagavond 24 februari start een lezingenreeks
“Streekgeschiedenis” van Streekarchief Langstraat
Heusden Altena. In deze vijfdelige serie staat het thema
„200 jaar Brabant‟ centraal. De lezingen zijn ook
afzonderlijk te bezoeken.
De grenzen van de huidige provincie Noord-Brabant zijn in
1815 vastgelegd, maar in de eeuwen daarvoor zag Brabant
er heel anders uit. In de lezingenreeks komt de

Tramstation in Elshout en bij Het Heusdens Buro voor
Toerisme (HBT). De flyer is ook als pdf te downloaden op
www.zltooostelijkelangstraat.nl

Talkshow “VanHorenZien”
Deze live talkshow vindt plaats op zondagmiddag 14
februari in de Waegenburgtzaal bij Wijnand van Delft in
Drunen.
Iedere seizoen wordt een thema gekozen voor deze
shows, dit seizoen is het thema: VERLEDEN-HEDENTOEKOMST. De show op 14 februari staat in het teken van
het verleden. De zaal gaat deze middag open voor publiek
om 14.00 uur en om 14.30 uur wordt met het programma
gestart. Het programma duurt tot circa 16.15 uur. Tijdens
iedere show zijn er drie tafelgasten waarvan meestal een
„kunstgast‟.
geschiedenis van het gebied dat onze huidige provincie
omvat ruim aan bod. Daarbinnen is er aandacht voor
dialecten, architectuur en regionalisme. De eerste lezing uit
de reeks van vijf start op woensdag 24 februari.
Gastsprekers zijn Han Verschure, Jos Swanenberg, Cees
de Gast, Arnoud-Jan Bijsterveld, Wies van Leeuwen en
Peter Latjes.
De lezingen zijn op iedere woensdagavond van 20.00 –
22.00 uur bij te wonen in de periode van 24 februari tot en
met 23 maart in Heusden (Pelsestraat 17). De kosten per
lezing bedragen €7,50 of €35 voor de complete
lezingenreeks. Aanmelden voor de complete reeks graag
van tevoren via info@salha.nl. Meer informatie over de
lezingenreeks “Streekgeschiedenis” is na te lezen op
www.salha.nl

Ommetje Elshout
Na het Ommetje Herpt en Ommetje Hedikhuizen is er nu
alweer een nieuw ommetje uitgezet. Wethouder Hanne van
Aart opende vrijdag 25 september officieel 't Waterloopke.
Een parel aan de ketting van Ommetjes. 't Waterloopke,
loopt 6,9 km door de natte natuur van de Hooibroeken en
de Elshoutse Zeedijk. De route heeft twee zijsprongetjes,
een lusje door het natuurgebied Pax van 1,7 km en een
uitbreiding over de dijk naar de Verlande Wiel van 1,1 km,
waarbij men ook een kijkje kan nemen bij de onlangs
herstelde sluis. Een flyer en een route met beschrijving is
te vinden bij de bibliotheken, 't Rad en Het Oude

Expositie Mariënkroon
Een expositie waarbij licht een grote rol speelt. Het zijn
deze keer drie exposanten die op een heel bijzondere
manier het licht werpen op mens en gebouw en die laten
zien hoe verrassend en vernieuwend het gebruikmaken
van moderne technieken in de kunst kan zijn.
Catharina van de Ven, beeldend kunstenaar
Heeft een grote bewondering voor de vroege beeldhouwers
en hun klassieke beeldtaal. Haar werk is geselecteerd voor
de Bosch Open Expo, een expositie die onderdeel is van
Jeroen Bosch 500. www.cfmvandeven.com
Hans van der Ven, fotograaf
Heeft een registrerende en interpretatieve stijl van
fotograferen. Hans zal o.a. foto‟s exposeren van Abdij
Mariënkroon en zijn bewoners. Hiervoor zijn voorzitter
Adrie Verboord en secretaris Bart Beaard door Hans
geportretteerd in de heemkamer. www.hansvanderven.com
Arjen van der Cruijsen, lichtarchitect
Gefascineerd door de effecten van licht op mens en
omgeving, maakt hij functionele en esthetische
lichtontwerpen en lichtkunst. Natuurlijk licht is hierbij een
grote inspiratiebron. www.arjenvandercruijsen.com

Wie, wat, waar?
Nevenstaande tekening kregen we
van mevr. An Pullen, die deze weer
van Rini Wouters heeft ontvangen.
Haar vraag is nu of er leden zijn
binnen de heemkundekring die deze
tekening herkennen, of soms kunnen
bevestigen dat deze boerderij in
Drunen of omgeving staat of gestaan
heeft. Links onder staat een naam
“de Asbak” en rechts is het jaartal
1998 te zien. Eenieder die iets weet
mag contact opnemen met de
redactie van dit blad ( zie Colofon ).

Blues in the Marshes (HoWaBo – Natura 2000) de foto‟s

De kleurrijke wereld
van het Vlijmens Ven
Ijzerroer & vivianiet

Foto’s: Bert van Opzeeland

