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Het zijn weer de donkere dagen voor Kerstmis, maar daar komt snel verandering in, want
na 21 december gaan de dagen weer lengen en kunnen we alweer voorzichtig
vooruitkijken wat ons het komend jaar zal gaan brengen. In ieder geval een middag voor
onze vrijwilligers. Zonder hen zijn we niets. Ook de jaarvergadering staat weer op het
programma. Maar eerst gaan we nog even genieten van de kerstdagen en Oud en Nieuw.
Zeker moeten we naar Abdij Mariënkroon, kerststallen gaan bekijken, zeker de collectie
van onze eigen Dinie de Bonth. Verder in dit nummer een bijdrage van Nico Dircksens en
Rini Wouters.
Fijne feestdagen

Contributie 2017
De contributie voor 2017 bedraagt €21,- voor incassoleden. Dit bedrag zal medio januari
worden geïnd. De contributie voor niet-incassoleden bedraagt €23,- en deze leden hebben
met dit MGT/Plekbord een brief gekregen met het betalingsverzoek en het banknummer
van onze vereniging.

Vrijwilligersmiddag
De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op zaterdag 28 januari in het
Patronaat te Nieuwkuijk.
Een extra Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op woensdagmiddag 28 december op
Abdij Mariënkroon. Wij zullen dan een bezoek brengen aan de Kerststallententoonstelling
van Dinie de Bonth en aan de Kerstkaartententoonstelling van Rini Wouters. Alle
vrijwilligers hebben met dit MGT/Plekbord daarvoor een uitnodiging gekregen.

Ledenvergadering 2017
De Ledenvergadering 2017 zal gehouden worden op maandag 13 februari om 19.30 uur in
de Conferentiezaal van Abdij Mariënkroon.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen van de ledenvergadering op 15.2.2016
3. Jaaroverzicht 2016.
4. Financieel verslag 2016.
5. Verslag kascommissie 2016.
6. Benoeming kascommissie 2017
7. Begroting 2017
8. Bestuursverkiezing
9. Activiteitenplan 2017
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering.
Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn aftredend: Bart Beaard, Peter de Jongh en Gien van Wijk.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en conform de statuten kunnen kandidaten
zich tot 15 januari melden bij het secretariaat.
Jaarverslag en notulen
Vanaf 15 januari staan het Jaarverslag 2016 en de notulen van de Jaarvergadering 2016
op de website www.hkkonsenoort.nl

Column
Waterhuishouding
De afgelopen jaren heeft de
heemkundekring veel aandacht
besteed aan de
waterhuishouding in ons
heemgebied. Er zijn boeken over
geschreven, we hebben de recente afgraving van het
Vlijmens Ven zien gebeuren, met daar doorheen de
Loonse Turfvaart. De restauratie van de sluisjes in de
Elshoutse Zeedijk nodigt uit om te begrijpen, wat hun
functie geweest is.
Die aandacht is goed, want „water‟ is een primaire
levensvoorwaarde. En als iets onmisbaar is, dan moet je
zorgen, dat je er zorgvuldig mee omgaat. Het waterschap
doet dat in het groot, maar vroeger thuis deden we ook al
aan „water management‟.

Monumentmoment

Er moesten bij ons aardig wat magen gevuld worden en
mijn vader kon toch moeilijk bij de „grootverdieners‟ van die
tijd ingedeeld worden. Dus was een stuk grond van
ongeveer één hectare een zeer welkome mogelijkheid om
het gezinsinkomen op te krikken. Deze lap grond werd bij
ons trouwens „d‟n aachterop‟ genoemd, maar de herkomst
ervan is mij onbekend.

Ons heem kent vele monumenten, gerestaureerd en in
mooie staat. Denkt u maar aan Heusden-vesting, maar
ook in de andere plaatsen is volop te vinden. Het is dan
ook de moeite waard om even stil te staan bij een
monument, dat om de een of andere reden wat
aandacht verdient. Een maandelijks bijdrage van Nico
Dircksens.

De afmetingen weet ik niet meer precies, maar met 200
meter lang en 50 meter breed zal ik er niet mijlenver naast
zitten. De lange kant was bij elkaar dus 400 meter en over
die afstand hebben we regelmatig een sloot gegraven of
weer uitgediept. Zo‟n slootje was belangrijk voor een goede
afwatering van het perceel. Het was standaard twee steken
breed en twee steken diep en dan de bodem mooi vlak
uitschoepen. Daar waren we dan best wel een tijdje mee
bezig. Maar ik voel nog de voldoening en de trots wanneer
je, leunend op „de schup‟, naar zo‟n kaarsrecht, keurig
slootje van „ne kijk wijd‟ stond te kijken.

We kennen ze wel. De groene kilometerpaaltjes die om de
kilometer aangeven hoever de afstand is tot de volgende
kern. Sinds 2000 sieren ze onze rijkswegen. En daarvoor?
De gele “kaasplankjes” herinnert u zich wellicht ook nog
wel. Maar nog eerder waren er al hectometerpaaltjes die
om de 100 meter langs rijks- en provinciale wegen werden
geplaatst. Op die wijze kon de boer met paard en wagen
bezien hoe ver het nog was naar het volgende dorp en of
het de moeite waard was om nog even aan te leggen bij
het eerstvolgende café.

Nou is er naast teveel water natuurlijk ook wel eens te
weinig water. In ieder geval waren er periodes, dat het niet
genoeg regende om het gewas goed te laten groeien. Maar
geen nood, zorg dan gewoon, dat het water uit de sloot
gepompt kan worden en besproei daarmee het gewas.
Prima idee, dacht mijn vader toen ook en hij tikte ergens
een pomp op de kop. Niet één overigens, die het altijd
deed, maar doorgaans kregen pa en broers het ding wel
aan de gang. En ikzelf? Helaas, ieder splintertje van
technisch inzicht is aan mijn brein voorbij gegaan en het is
er ook later nooit ingekomen.
We hadden dus best vaak een werkende pomp, maar dat
was maar het halve werk. Het water moest immers ook
getransporteerd worden. Wat denk je? Heeft mijn vader
ergens honderden meters tweedehands brandslang op de
kop weten te tikken. Ja, dan kun je het water krijgen waar
je het hebben wilt. Nou is het nare van brandslangen, zeker
van tweedehandse, dat ze ook wel eens water geven op
een plaats, waar dat niet voorzien is. En nog een, en nog
een en… Nou ja, overal fonteintjes is ook wel mooi, maar
niet echt praktisch.
Nou is het een mooie herinnering, zeker omdat ik nou ook
veel beter begrijp, dat je toen alleen vooruit kwam,
wanneer je van „niets‟ „iets‟ wist te maken.
Adrie
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Toen in 1995 een aantal van die paaltjes opdoken, werd
besloten deze in de originele kleuren te verven en op de
oorspronkelijke plaats terug te zetten. Zo verschenen langs
de Bosscheweg, aan de noordzijde, tussen “De Hei” en
de Grotestraat in Drunen na lange tijd weer de
hectometerpaaltjes als kleine gemeentelijke monumentjes.
Hier en daar verscholen tussen het gras. Kunt u ze vinden?

Klim eens in de pen
De redactie van Met gansen Trou is weer op zoek naar
verhalen. De hoeveelheid artikelen is nog voldoende maar
we kunnen altijd weer nieuwe verhalen gebruiken. Schrijf
eens iets over uw jeugd, over de school die verdwenen is,
over de vereniging waar u lid van was. Heeft u moeite om
het een en ander op papier te zetten, laat het ons weten en
we zoeken naar een oplossing.
De redactie

Fraaie Kerststallencollecties in Abdij Mariënkroon
December is bij uitstek de feestmaand. Behalve dat iedereen in en rondom zijn huis de feestverlichting ontsteekt voor het
aankomende kerstfeest, zijn er op vele plaatsen in onze omgeving ook kerken te bezoeken en prachtige kerststallen te
bezichtigen. Natuurlijk mag die van de St. Jan in Den Bosch niet ontbreken, maar ook in ons heemgebied zijn vele kerken
opengesteld zoals de St. Lambertuskerk in Drunen, alwaar u de geboorte van het kindje Jezus kunt aanschouwen.
Eveneens al vele jaren organiseert de stichting Honsoirde een kerststallententoonstelling in abdij Mariënkroon. Ook dit jaar zijn
er weer zeer vele stalletjes te bewonderen in velerlei materialen, vormen en kleuren, waaronder ook de verzameling van Dinie
de Bonth - van de Wiel uit Drunen.
Tachtig kerststallen
Dinie is al vele jaren lid van onze Heemkundekring en heeft een
prachtige verzameling kerststallen, die afkomstig zijn van over de
hele wereld. Meegebracht van haar vakantiereizen, maar ook
vrienden en bekenden brachten vaak een kerststal(letje) voor haar
mee. Zo heeft ze o.a. kerstallen uit Finland, Portugal, Afrika, Israël,
Mauritius, Peru, Zweden, Duitsland en Oostenrijk, uiteraard naast
haar kerststallen uit de Benelux.
Ook maakt Dinie zelf kerststallen. Ruim vijfentwintig jaar geleden
volgde ze een cursus poppen maken en daarna ook nog een
cursus kerststal maken. Daarin heeft zij ook 15 jaar lang zelf
cursussen gegeven. Toen was ze verkocht en is het verzamelen
begonnen, met als gevolg dat ze nu ruim tachtig kerstallen heeft
van uiteenlopende vormen en materialen zoals: gips, keramiek,
Dinie bij een van haar toppers, een kerstgroep uit
beton, stof, vilt, geborduurd en gekantklost.
Luxemburg
Vele van deze stallen zal ze nu tentoonstellen in de abdij,
waaronder ook enkele die door haar kinderen op de lagere school zijn vervaardigd. Ieder jaar zet Dinie veel van haar
kerststallen in haar eigen huis, een heel gezellige boel vindt ze zelf. “Ieder plekje wordt benut in huis, van de hal tot de keuken
wordt het versierd”. Maar dan zal het dit jaar toch wel een kale boel worden bij huize de Bonth. “Welnee”, zegt ze: “Ik versier het
hele huis dit jaar met engeltjes, wordt het toch nog gezellig” Naast Dinie de Bonth zullen ook de heer Jos Moonen en mevrouw
Ellie Vermeulen uit Weert hun collectie tentoonstellen.

Drie kerststallen van Dinie de Bonth, v.l.n.r. kerstgroep uit Polen, kerstgroep gemaakt van hout door Harrie de Groot uit Drunen en
een kerstgroep gemaakt door Dinie zelf, het zijn Russische Iconen gemaakt van vilt

Levende Kerststal
Voor de kinderen zijn er natuurlijk weer kleurplaten en een puzzelzoektocht met als beloning chocolademelk in de kelder.
Het blokfluitensemble Fluitenkruid o.l.v. Henk van Kessel speelt in de weekenden in de kapel sfeerverhogende kerstmuziek en
in de de la Courtzaal kunt u een kantklos-en kalligrafeerdemonstratie zien, tevens zijn er allerlei snuisterijen te koop. Toegang
gratis. Dit jaar zal van 13 december tot 8 januari op het middengrasveld van de abdij een levende kerststal met levende dieren
staan. In de weekenden zal de stal open en bewoond zijn. 18 december is er een familiekerstfeest van 14.00 tot 16.45 uur en
op 18 december wordt er een lichtjesoptocht over het hele terrein gehouden met taferelen uit het Kerstverhaal. Op 8 januari is
de afsluiting met het vertrek van de 3 koningen en Maria en Jozef. Deze buitenactiviteiten worden georganiseerd door Focolare
o.l.v. Marlies Bolsius.
Lichtjesoptocht in Mariënkroon op 21 december 2016
Op woensdagavond 21 december van 18.00 uur tot 20.00 uur wordt er op het terrein van Mariënkroon te Nieuwkuijk rondom de
levende kerststal op het middenterrein een prachtige lichtjesoptocht georganiseerd. De lichtjesoptocht leidt langs vele taferelen
uit het Kerstverhaal en eindigt bij het Kind in de stal. Onderweg zal op verschillende plaatsen het kerstverhaal tot leven worden
gebracht. In de feestelijk versierde ruimtes rondom de stal wordt warme chocolademelk en glühwein geschonken. U bent van
harte welkom voor deze lichtjesoptocht.
Kerstkaarten
De Heemkundekring organiseert in haar Heemkamer boven in de toren van de abdij een tentoonstelling van kerstkaarten door
Rini Wouters in samenwerking met Dinie de Bonth uit Drunen.
e

De expositie zal worden gehouden van 21 december t/m 4 januari, van 12.00 uur tot 17.00 uur, 1 Kerstdag en Nieuwjaarsdag
gesloten, de toegang is gratis

Rond om Drunen
Door de grote belangstelling voor het boek
„Dorpswandeling Drunen‟ is het idee ontstaan een vervolg
op dit boek te maken en van dezelfde schrijvers is
inmiddels het boek „Rond om Drunen‟ verschenen. Het
boek heeft 110 fotopagina‟s over o.a. de aanleg van de
Maasroute, de veiling, zwembad de Pleunewiel, het
spoorwegstation, het Witmeer en Giersbergen. Bij de foto‟s
zijn uitgebreide onderschriften gemaakt, zodat het meer
een lees- en kijkboek geworden is. Het boek kan ook
gebruikt worden als wandel- of fietsroute. Daarvoor is in het
boek een route opgenomen, die een lengte heeft van 25
kilometer. De boeken ‟ Rond om Drunen‟ en
„Dorpswandeling Drunen‟ zijn verkrijgbaar bij de lokale
boekwinkels en bij het secretariaat. De boeken kosten
€7,50 per stuk.

Lezing "Uit de as herrezen"
In de bibliotheek van Drunen zal Gien van Wijk op dinsdag
10 januari een lezing houden over zijn nieuwe boek. De
lezing begint om 20.00 uur en de entree is €4,- p.p. incl.
koffie/thee. Het adres van de bibliotheek is: Rooseveltstraat
32.
Voor de lezing moet u zich vooraf opgeven via de website
van de bibliotheek: www.bibliotheekheusden.nl.

Dorpswandeling Drunen
Door de grote belangstelling voor de wandeling in het
centrum van Drunen zijn er nieuwe wandelingen gepland
op de zondagen 15 januari en 5 februari. De wandelingen
gebeuren onder o.l.v. Bart Beaard en Jan van der Linden
aan de hand van het boek „Dorpswandeling Drunen‟. Het is
dus gewenst dit boek bij zich te hebben. De wandelingen
vertrekken om 10.00 uur bij De Arcade op het
Raadhuisplein. U moet zich wel vooraf aanmelden bij het
secretariaat omdat de grootte van de groep beperkt is tot
25 deelnemers.

Educatie op basisschool De Vijfhoeven
in Vlijmen
Begin februari kreeg de Educatiecommissie een verzoek
van basisschool De Vijfhoeven uit Vlijmen. Zou de
heemkundekring voor de school mee willen werken aan
een project dat al een aantal jaren loopt en waarbij het de
bedoeling is om kinderen naast de normale lessen ook
andere vaardigheden te laten ontdekken waarbij ze iets
handvaardigs kunnen doen. Er werd gedacht om de kennis
van oude ambachten over te brengen naar de kinderen.
Na een aantal gesprekken op de school hebben we
besloten om kalligrafie en leerbewerking met de kinderen
te gaan doen.
Vanuit de Heemkundekring hebben we een aantal
vrijwilligers gevonden die dit met de leerlingen gaan doen
en inmiddels zijn de eerste ervaringen al opgedaan met 10
kinderen. Arnold van Hooff heeft de kinderen in twee
lessen de basisbeginselen van kalligrafie geleerd. Wat
opviel was, dat de
kinderen zeer
leergierig waren en
het zeer snel
oppakten. Er zaten
zelfs
natuurtalentjes bij
en van één van
hen, Ymke, willen
we graag het
resultaat laten zien
(zie nevenstaande afbeelding). Die zal in de toekomst
zeker nog meer gaan kalligraferen.
Verschillende kinderen vroegen na afloop of ze
oefenmateriaal mee naar huis mochten nemen en dat
hebben ze uiteraard gekregen.
In de derde week zijn Johan van den Ossenblok en Bert
van Keulen begonnen met leerbewerking. Ook hierbij
gingen de leerlingen weer fanatiek aan het werk. Eerst
werd er een beursje gemaakt en de weken daarna een
armband en een riem. Wat opviel was dat er kinderen bij
waren, die zeer snel waren en sommigen wat minder, maar
op het eind had iedereen toch zijn werkstuk klaar. Bij het
maken van de armband was een leerling heel fanatiek aan
het werk. We zagen wel, dat de armband toch wel een
heel erg grote pols nodig had. Het verrassende antwoord:
“ik ben met een halssnoer bezig”. Het bleek dat we te
maken hadden met jeugdprins Bjorn d‟n Eerste en de
kleuren van Knotwilgendam had hij mooi hierin verwerkt.
De week erna maakte hij ook nog een riem in de juiste
carnavalskleuren.
Als een of meerdere leden van de Heemkundekring ook
een vaardigheid over wil brengen naar kinderen, schroom
dan niet om even contact op te nemen met de
educatiecommissie. Via: educatie@hkkonsenoort.nl.
We willen graag met U bekijken hoe we het een en ander
samen vorm kunnen geven.
Rini Wouters

Oproep
Wie kan mij helpen aan foto‟s, programmaboekjes, notulen
van vergaderingen, kortom alles betreffende de Fanfare
van de H. Familie en de Heusdense harmonie, later
Heusdense Fanfare. Beide korpsen zijn tussen 1902 en
1906 opgericht. Over het muziekleven in de stad Heusden
wil ik een artikel schrijven in Met Gansen Trou.
Mailadres p.de.jongh8@kpnplanet.nl,
telefoon 04163-74379. Peter de Jongh

SALHA en Bevolkingsregisters
Na drie jaar hard werken door zo‟n 20 vrijwilligers van
StreekArchief Langstraat Heusden Altena zijn inmiddels
alle bevolkingsregisters ingevoerd van de gemeenten
Waalwijk, Werkendam, Heusden, Aalburg en Woudrichem.
Door de invoering van maar liefst 691 bevolkingsregisters
met meer dan 97.000 akten is het voor iedereen mogelijk
om vanuit huis te zoeken naar onder meer ingekomen en
vertrokken personen uit deze gemeenten,
gezinssamenstellingen en beroepen. Meer info via
www.salha.nl

Dialecten Evenement

Het gezin van vleeshouwer Leonardus van Oudheusden
uit het bevolkingsregister van Heusden (1890-1900).

Ingezonden
In het novembernummer van Met Gansen Trou staat het
artikel “wat aten onze prehistorische voorouders “ van
Anton van der Lee. Ik vind het heel interessant en ik heb
het met veel plezier gelezen .
Het ging dus vooral over de voeding, maar even werd ook
aangestipt, dat een van de taken van de vrouwen was om
huiden te bewerken en kleding daarvan te maken.
Daar ging het verder in het artikel niet over. Maar uit het
feit, dat alleen die bontkleding genoemd werd, zou men
kunnen afleiden, dat er door de eeuwen heen niets anders
gedragen is.
Uit bodemvondsten in Denemarken en Zweden is
gebleken, dat reeds in de vroege Bronstijd geweven werd.
Of dat ook hier in deze streken het geval was, weet ik
natuurlijk niet. Het weven gebeurde op een getouw met
hangende schering met wol, die gesponnen was met een
spintol. Bij de vondst van veenlijken,die in moerassen
gevonden zijn, is veel informatie verzameld en bestudeerd.
Omdat ik een weefster ben, interesseert dit onderwerp mij
heel erg, dus vandaar deze reactie.
met vriendelijke groet

Bep Kamphuis

Op dinsdag 24 januari 2017 organiseert HKK Onsenoort
een Dialect Evenement. Daarin zullen diverse aspecten
van het dialect en de ontwikkeling ervan gepresenteerd
worden. Yoïn van Spijk, lid van onze vereniging, jong,
taalkundige van de Universiteit Utrecht met als specialisatie
Taalverandering,
heeft de leiding over
deze avond. Naast
een inleiding op
dialect en de
voortdurende
verandering ervan,
zal middels een
drietal panels en
volop interactie met
het publiek, zijn
theorie direct
Yoïn van Spijk
getoetst worden aan
de alledaagse
praktijk. Daarnaast zijn muzikale intermezzo‟s op
dialectische grondslag in het programma voorzien.
Dit evenement wordt gehouden in het Oude Tramstation,
Heusdenseweg 16 in Elshout. De avond begint om19.30u
en de entree is €4,00 inclusief een kop koffie of thee bij
binnenkomst. Aanmelden voor deze lezing is gewenst en
dat kan via de website www.hkkonsenoort.nl, per mail
bestuur@hkkonsenoort.nl en telefonisch 0416-320995.
Gezocht dialectenpanel
Bij het Dialect Evenement gaan we weer gebruik maken
van een panel. Als het je leuk lijkt om in dit panel plaats te
nemen, dan kan dat. Dan moet je qua leeftijd wel een
veertiger, een zestiger of een tachtiger zijn en moet je „van
huis uit‟ Drunens, Haarsteegs of Vlijmens dialect spreken.
Interesse? Meld je dan bij adrieverboord@gmail.com of
op 06-57324970 / 073–5112625.

Met Gansen Trou op USB-stick
De USB-stick is nu verkrijgbaar en deze bevat de volledige
tekst en alle afbeeldingen uit de 65 jaargangen alsmede
het bijbehorende repertorium. De stick bevat ook een
zoekprogramma, waardoor „op woord‟ gezocht kan worden.
Door de stick te voorzien van twee aansluitingen, kan deze
gebruikt worden op een desktop, een laptop, een tablet
maar ook op een smartphone. De stick is te bestellen door
overmaking van €12,- (incl. verzendkosten) op
banknummer NL19RABO0136504418 t.n.v.
Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk o.v.v. MGTstick. S.v.p uw naam en adres op de betaling vermelden.
De stick is ook verkrijgbaar bij het secretariaat (Grotestraat
103 te Drunen) en kost dan €10,-.
Yoïn van Spijk

Mandenmakerscollectie
naar HKK Onsenoort
Op 8 december heeft Mart Verboord de omvangrijke
collectie van mandenmakersproducten, -materialen en –
gereedschappen overgedragen aan HKK Onsenoort. Wij
zijn daar erg dankbaar voor en zeker ook heel blij mee,
omdat we hiermee in de loop van 2017 een expositie
kunnen gaan inrichten over dit typisch Vlijmense vroegere
beroep. Maar bij een expositie horen ook mensen. Daarom
alvast een oproep aan iedereen, die de heemkundekring
foto‟s kan aanbieden van „mandenmakers-in-actie‟. De
aangeleverde foto‟s worden door ons gescand en
vervolgens weer netjes aan de eigenaar teruggegeven.

Nederlands-Indiërs in Elshout
Al geruime tijd hebben wij een publicatie in voorbereiding
over de Nederlands-Indiërs die tussen 1951 en 1967 in het
opvangcentrum St. Norbertus in Elshout verbleven.
Inmiddels hebben we veel informatie gekregen en ook veel
foto‟s, maar soms is het moeilijk de namen van de
personen op de foto‟s te achterhalen.
Zo hebben we een foto uit de album van Nicolaas van den
Borne, in het midden van de foto afgebeeld.
De rechterpersoon is Wim Pennings, evenals Van den
Borne bij Lips werkzaam.
Wij zouden graag de naam weten van de linker persoon,
de man met het fototoestel in de hand.

De rieten manden worden door Mart verboord overgedragen
aan de HKK Onsenoort. Op de voorgrond Adrie van Bladel
en Adrie Verboord

"Uit de as herrezen"
Onlangs is het boek „Uit de as herrezen‟ van Gien van Wijk
uitgegeven en al vele exemplaren zijn er verkocht. Het
boek gaat over de wederopbouw van zo‟n 80 boerderijen in
de huidige gemeente Heusden en in Bokhoven, die in de
Tweede Wereldoorlog verwoest zijn. Het boek kost €22,50
en is te koop in de boekwinkels Sikkers in Drunen,
Plantage in Waalwijk, Bruna in Vlijmen, Zin in Boeken in
Heusden en Heijnen in Den Bosch. Het boek kan ook
besteld worden via de website www.hkkonsenoort.nl.
De boekuitgifte en –presentatie is mogelijk gemaakt door
financiële ondersteuning van de Hagedoornstichting,
Stichting Brabants Heem en het Prins
Bernhardcultuurfonds, die we daar zeer erkentelijk voor
zijn.

Het bestuur van HKK Onsenoort en de redactie
van het Plekbord wensen u fijne feestdagen en
een voorspoedig 2017

