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Beste lezers 
 
In ons vorige Plekbord meldden we dat Abt Hopstaken aan de beterende hand was. Maar 
nog voor u het blad in de bus kreeg, was hij helaas al overleden. Soms is de werkelijkheid 
toch nog iets sneller dan de informatie, die we maandelijks met onze lezers delen. 
In dit blad hebben we weer een aantal berichten voor u, waar u naar uit kunt kijken, zoals 
de Lezingen  „Langstraters‟ en Bossche School. Verder een aantal oproepen voor 
informatie, die we graag van u zouden willen krijgen over bepaalde onderwerpen, 
gebouwen of personen. Op die manier kunnen we elkaar tenslotte allemaal helpen. 
 
Veel leesplezier, de redactie 
 

 

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.  
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 (na 4 maart), per 
mail bestuur@hkkonsenoort.nl, of via de 
website www.hkkonsenoort.nl. 
 
 

PPlleekkbboorrdd 
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Column 
 
De afgelopen weken is bij de Stichting Honsoirde een 
expositie gehouden, waarbij ook de portretfoto‟s van Bart 
Beaard en mijzelf te zien waren gemaakt door Hans van 
der Ven. Er is ons voorafgaande aan de expositie ook 
gevraagd of wij in het kort zouden kunnen aangeven, wat 
onze relatie met de Abdij Mariënkroon is.  Nee, dat kon ik 
dus niet, want daarmee kan ik wel een hele column vullen. 
Dus bij deze. 
Zoals al vaker aangegeven ben ik geboren in 1949 op de 
Wolput in Vlijmen. Dat betekent, dat ik de respectabele 
leeftijd van twee jaren had, toen ons maandblad Met 
Gansen Trou het levenslicht zag. Met daarin ook een 
bijdrage van de hand van mijn vader, Jan Verboord. Hij 
kende blijkbaar nogal wat paters persoonlijk en heeft daar 
vaak en positief over verteld.  
Je groeit op en in die tijd hadden we een speeltuin achter 
het huis, die reikte tot aan de abdij. Het was voor de 
ruilverkaveling, dus een grote lappendeken van akkertjes, 
weilandjes, sloten met elzenhagen, karresporen en 
afrasteringen met prikkeldraad. Heel vaak zijn we zo 
spelenderwijs tot aan de abdijmuur geraakt. Of, meer 
precies toch, tot aan het moeras, waarin tijdens een 
stormachtige braspartij op kerstavond het hele kasteel was 
weggezonken. Allemachtig zeg, was dat even een stoer 
verhaal. 
De middelbare schooljaren komen er dan aan en ook de 
interne school op Mariënkroon heeft in die jaren nog volop 
aanwas. Zo veel, dat er wel een voetbalelftal gevormd kon 
worden. En zo kreeg ik onlangs weer een foto in handen, 
waar ik in voetbaltenue bij de tegenstanders van „de paters‟ 
aantrad. Op die middelbare school, het Dr. Mollercollege in 
Waalwijk, werd ook les gegeven door de paters. Zo gaf 
pater Hopstaken les in de klassieke talen en had ik een 
jaar lang pater Bak om mij zowel iets over wiskunde als 
over godsdienst bij te brengen. 
Dan komen we in de hoogtijdagen van het cafévoetbal, ook 
wel bekend als het „wild voetballen‟. Als aanvoerder van FC 
Pietje Engel kwam ik regelmatig bij pater Norbertus over de 
vloer om het voetbalveld te reserveren. Ging ik daarvoor op 
zaterdagmorgen rond een uur of 11, dan kon ik met de 
verzamelde paters meteen een glaasje meedrinken.  
Weer wat jaren ouder was ik inmiddels in Nieuwkuijk 
neergestreken. In die tijd was pater Jacobus, Cees 
Schuurmans, daar actief als kapelaan en de gedoodverfde 
toekomstige pastoor. Maar dat is anders gelopen en hij is 
pastoor van de Vliedberg geworden. Onze drie kinderen 
zijn niettemin alle drie door hem in de kapel van Abdij 
Mariënkroon gedoopt. En zo ben ik aangekomen bij mijn 
jaren als actief lid en nu voorzitter van de HKK Onsenoort.  
De abt bij zijn verjaardag de felicitaties van de HKK en een 
flesje wijn brengen, horen bij de representatieve taken van  
de voorzitter. In die hoedanigheid heb ik regelmatig prettig  
 

 
Adrie Verboord,  foto: Hans van der Ven 

en goed overleg met de leiding van de Stichting Mariapoli 
Mariënkroon / Focolare. Tenslotte heb ik op 2 februari 2016 
de HKK Onsenoort mede vertegenwoordigd bij de uitvaart 
en de begrafenis van Abt Gerardus Hopstaken. 
 
Adrie 
 

 

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 15 maart zal door Bart 
Beaard nogmaals een 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 (na 4 mrt.) of per mail bestuur@hkkonsenoort.nl.  

 

 
Woningen aan de Schoolstraat in Drunen 

 

 
Henk Romeijn, verzetsheld uit Drunen  
 
De gemeente Heusden zou graag in het programma van 
de Dodenherdenking op 4 mei bij de verschillende kernen 
een lokaal thema gaan inbrengen en heeft daarover 
contact met onze vereniging. Vorig jaar is dat voor de 
eerste maal in Drunen gebeurd en mevr. R. van Delft-Spee 
vertelde toen over haar 
persoonlijke herinneringen aan 
de bevrijdingsperiode eind 
1944. Dit jaar is het thema 
„Verzetsheld Henk Romeijn‟ en 
het verhaal dat gepresenteerd 
zal worden is nu in 
voorbereiding. In het 
aprilnummer van Met Gansen 
Trou zal ook een uitgebreid 
artikel aan deze verzetsheld 
gewijd worden. Mocht u over 
Henk Romeijn informatie 
hebben dan is dat zeer welkom. 
Wilt u dit dan doorgeven naar 
het secretariaat? 
 

 

Bezoek aan de heemkamer 
 

De heemkamer is voortaan open op de 1
e
 zaterdag van de 

maand vanaf 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. 
De volgende keer is zaterdag 5 maart. In het vervolg staat 
de openingsdatum in de Colofon. 

mailto:bestuur@hkkonsenoort.nl


Blues in the Marshes  
(HoWaBo – Natura 2000) deel 9:  
 
Toepassing van een drone binnen het project Blues in 
the Marshes  

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 
wordt 700.000 m3 aarde afgegraven. Nieuwe sloten, dijken 
en een aantal kunstwerken worden 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 en omdat we ook als 
heemkundekring met de tijd meegaan, hebben we 
afgelopen jaar ook een drone ingezet. 
 
Inleiding 

In de eerste 8 delen van de serie Blues in the Marshes 
heeft Bert van Opzeeland diverse onderwerpen behandeld 
zoals o.a. de opsporing in het Vlijmens Ven van munitie, 
ijzer, mergel, tufsteen, ijzeroer, vivianiet en pestplekken. 
Tijdens de graafwerkzaamheden werd gestoten op de 
restanten van een oud sluisje en enkele duikers. Deze 
laatste ontdekking was mede aanleiding voor onze 
heemkundekring om eens de mogelijkheden van een drone 
te onderzoeken om foto- en videobeelden te verzamelen 
van het afgegraven gebied in het Vlijmens Ven. Na wat 
testopnamen werden we al snel enthousiast over de 
resultaten. Met Johan van Eersel is de juiste persoon 
gevonden. Hij heeft kosteloos enkele malen met z‟n drone 
gevlogen waarvoor onze dank. Verschillende foto‟s die 
door de drone zijn gemaakt konden worden vergeleken met 
oude en nieuwe landkaarten om zodoende inzicht te krijgen 
in het verleden en heden.   
 
Wat is een drone en wat kun je ermee 

Een onbemand luchtvaartuig of drone is een vliegend 
vaartuig zonder piloot aan boord. De toestellen worden 
bijna altijd op afstand bestuurd, waarbij de bestuurder zich, 
in ons geval, in de nabijheid  kan bevinden, maar in de 
professionele sfeer ook op duizenden kilometers afstand. 
De naam drone is afkomstig van een militaire 
luchtvaartterm voor onbemand vliegtuig. Er bestaan 
grofweg twee soorten technieken nl. onbemande 
vliegtuigen en de onbemande helikopters. Het aantal 
propellers bij een drone-helicopter kan meestal variëren 
tussen 2 en 6. De door ons toegepaste drone heeft 4 
propellers en kost ongeveer 1500 euro.  
 

 
Johan van Eersel met zijn Drone 

Voor de plaatsbepaling wordt het GPS systeem gebruikt 
want de meeste drones zijn uitgerust met een GPS-
ontvanger, waardoor ze zelfs bij stevige wind zonder af te 
drijven in de lucht kunnen blijven hangen of automatisch 
terug kunnen keren naar de plek waar ze opgestegen zijn. 
Naast de afstandsbediening voor het vliegen met de drone, 
bezit de bediening ook een display of beeldscherm, die de 
beelden weergeeft van de camera tijdens het vliegen. De   
camera die onder de drone bevestigd is, kan in alle 
richtingen aangestuurd worden en slaat de video- en 
fotobeelden op. De video-beelden worden in hoge resolutie 
(4k) op een geheugenkaartje geschreven dat zich in de 
camera bevindt. De beeldresultaten worden in een 
computer gelezen en gebruikt voor allerlei doeleinden. Op 
de FaceBook site van de Heemkundekring Onsenoort 
staan reeds enkele voorbeelden van video en foto‟s van 
het Vlijmens Ven, gemaakt door een drone. Na het 
afgraven van de laag van 45 cm (zwarte teelaarde) bleef er 
namelijk een zandlaag over waarin sporen van oude wegen 
en sloten goed zichtbaar werden. Het afgraven is uiterst 
precies uitgevoerd, zodanig dat zelfs ploegsporen zichtbaar 
zijn overgebleven.  
 
Drone foto- filmopnamen omgeving “sluisje” 

Tijdens de mooie en droge zomer van 2015 hebben we 
een aantal keren kunnen vliegen en hebben mooie 
opnamen gemaakt. Bij mist, regen en teveel wind is het 
nauwelijks mogelijk om te vliegen en de risico‟s zijn te groot 
en te duur. In het begin van het jaar 2015 zijn opnamen 
achter de dijk ter hoogte van Nieuwkuijk gemaakt, omdat 
hier als eerste werd afgegraven.  Gedurende het jaar 2015 
hebben we ons met het vliegen geconcentreerd achter de 
Heidijk ter hoogte van Vlijmen, tussen de Vendreef en de 
nieuwe Bossche Sloot. Dit is het gebied waar de restanten 
van het sluisje met duikers, de oude Bossche sloot(en) en 
de turfvaart(en) gelegen zijn. De restanten van de oude 
Rupweg zijn ook naar voren gekomen. Op dit moment 
worden de waargenomen beelden geanalyseerd. Het is de 
heemkundekring vrijwilligers redelijk gelukt om 
beeldmateriaal te verzamelen, terwijl we toch te maken 
hadden met het tijdstip van afgraven door Martens en Van 
Oord, het weer en de beschikbaarheid van Johan van 
Eersel met zijn drone. De zeer goede samenwerking met  
Natuurmonumenten (eigenaar Vlijmens Ven) en uitvoerder 
Martens en Van Oord, hebben ons in staat gesteld om ons 
project met de drone uit te voeren.  
                       
Hoe nu verder 

Op dit moment is het wachten op het eindverslag van 
Ronald van Genabeek (stadsarcheoloog „s-Hertogenbosch) 
met de conclusie over het sluisje, Loonse turfvaart en oude 
Bossche Sloot. Met Ronald zijn reeds de drone foto- en film 
beelden besproken. Het maken van dit verslag zal nog 
enkele maanden in beslag nemen, maar we zullen de 
bevindingen te zijner tijd zeker binnen de heemkundekring 
publiceren. In de nabije toekomst is de planning dat er nog 
drone vluchten uitgevoerd gaan worden, steeds nabij de 
omgeving van het sluisje, om de ontwikkeling van o.a. de 
nieuwe begroeiing na het afgraven te volgen. Er wordt 
immers ingezaaid en gemaaid. Wordt vervolgd, 
 
André Janssen  
 

 
Op ons digitale „Plekbord‟ vind u nog een aantal 

bijzonder luchtfoto‟s van Johan van Eersel. 
Tevens ziet u  in kleur ook de prachtige oorkonde voor 

Abt Hopstaken, aangeboden bij het aanvaarden van 
zijn functie als  Beschermheer.  Ook een impressie van 

de lezing over Jeroen  Bosch mag natuurlijk niet 

ontbreken. 
 



Lezing: ‘Brabantse Koninklijke 
negentiende eeuw’ 
 
Met als titel “De koninklijke Brabantse negentiende eeuw” 
geeft de Heusdense journalist en schrijver Hans van den 
Eeden op donderdagavond 17 maart een lezing. Hij geeft 
deze lezing op uitnodiging van culturele stichting Honsoirde 
in de abdij Marienkroon te Nieuwkuijk. Tijdens deze 
spraakmakende lezing staan de koningen Lodewijk 
Napoleon en Willem I, II en III centraal. Bij de start van 
deze lezing vertelt Hans van den Eeden over de Franse 
periode (1794-1813) in relatie tot Noord-Brabant. 
Gedurende deze periode werd de basis voor de huidige 
democratie en wetgeving gelegd. De inspectiereis, die 
koning Lodewijk Napoleon in  het voorjaar van 1809 heeft 
gemaakt, komt eveneens aan de orde. Tijdens deze reis 
bezocht  koning Lodewijk Napoleon Hedikhuizen, Herpt, 
Heusden, Oudheusden, Drunen. Waalwijk en Sprang-
Capelle. Hans van den Eeden gaat ook in op de vraag 
waarom de Fransen in 1795 in Brabant als bevrijders 
werden binnen gehaald, maar met de start tussen de 
benen vertrokken. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de rol die 
de Oranjevorsten Willem I, II en III, voor Brabant hebben 
gehad. Speciale aandacht wordt besteed aan de rol van de 
“Brabantse” koning Willem II.  Met name komt de relatie 
met Anna Paulowna en zijn enorme kunstverzameling aan 
de orde. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe chantabel 
Willem II als bisexueel was. Tevens komt de vorming van 
het Verenigde Nederland en de afscheiding van België aan 
de orde. De lezing wordt ondersteund met fraai 
beeldmateriaal en spraakmakende anekdotes. Hans van 
den Eeden heeft een aantal boeken over cultuurhistorie op 
zijn naam staan. Ook was hij betrokken bij het televisie 
programma “De IJzeren Eeuw”, dat in 2015 door de VPRO 
is uitgezonden. 

* Aanvang: 19.30 uur Toegang 8,00 euro. Opgeven via 
info@honsoirde.nl of via 073-5115040 Dinsdags tussen 
09.00-12.00 uur. 

 

Koning Willem II 

 

Voor uw agenda:  
 
De dagexcursie is dit jaar op zaterdag 11 juni en gaat naar 
de prachtige Belgische stad Lier.  
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven in de 
komende uitgaven van Plekbord.  
 
 

 

Soldaat Len van Roon 
 
Bij toeval zijn we in contact gekomen met de familie van 
Len van Roon, een Canadese militair, die in de maanden 
december ‟44 en januari ‟45 met zijn eenheid in Vlijmen 
gelegerd is geweest. De betreffende eenheid was 
ingekwartierd bij Bakkerij Jo Schoonen in de Julianastraat 
in Vlijmen en zij hadden hun observatiepost in klooster en 
pastorie in Engelen. Met hun tank, die zij Calamity Jane 
hadden gedoopt, reden zij vaak tussen Vlijmen en Engelen 
op en neer. 
Len heeft heel veel brieven geschreven in die tijd met 
daarin allerlei voorvallen uit het gewone dagelijkse leven. 
Samen met onze zustervereniging Angrisia in Engelen 
beraden we ons erop, hoe we van al dit materiaal een 
mooie gezamenlijke uitgave kunnen maken. Daartoe doen 
we ook een oproep aan mensen, die zich wellicht hiervan 
nog iets herinneren en dat met ons willen delen. Is dat het 
geval, neem dan contact op met Adrie Verboord via email 
adrieverboord@gmail.com , telefoon 073-5112625 / 06-

57324970 of via de redactie van het Plekbord 
Plekbord@hkkonsenoort.nl 
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Bierbrouwerij ’t Hert te Vlijmen 

 

Oudere Vlijmenaren kennen allemaal nog de bierbrouwerij 
‟t Hert van de familie Corman in de Julianastraat. Het 
bierbrouwen is er gedaan vanaf 1836 tot 1968, toen de 
brouwerij is overgenomen door De Drie Hoefijzers uit 
Breda. Een tijdlang is het bedrijf daarna nog een 
drankengroothandel geweest. 
Sinds enige tijd hebben wij contact met één van de 
achterkleinkinderen van de toenmalige bierbrouwer, die na 
40 jaar weer bezig is met het bierbrouwen. Wellicht leiden 
deze contacten en activiteiten tot een mooie publicatie in 
Met Gansen Trou over deze bierbrouwerfamilie.  
Alle informatie hierover is welkom. 
 

 
Flessenetiket brouwerij ‘Het Hert’ 

 

 

Afscheid bestuurslid Bert van Opzeeland  
 

Tijdens de ALV van 15 februari heeft Bert afscheid 
genomen als bestuurslid van de HKK Onsenoort. Maar 
gelukkig blijft Bert wel gewoon „zijn projecten‟ doen en daar 
zijn we heel blij mee. Alleen in de afgelopen jaren tellen we 
zo‟n 30 initiatieven, die Bert tot „zijn projecten‟ mag 
rekenen. Citaat van de voorzitter: “Landschap en Natuur, 
dat is jouw portefeuille en die heb jij op een ongekende 
wijze op de kaart gezet.”  

En dan volgt een lijst, zo lang, dat we daarvoor in dit 
Plekbord onvoldoende ruimte hebben.  
De grenspalen „Brabant – Holland 1795‟ zijn allemaal 
geplaatst, er zijn diverse „ommetjes‟ gemaakt, GOL en 
HOWABO komen in een beslissende fase en waar je ook 
loopt of fietst in de omgeving, overal staan  
informatieborden met teksten van Bert. 
 

 
Bert van Opzeeland, 2

e
 van rechts met de bestuursleden van 

HKK Onsenoort in de Drunense Duinen 

 
 Ook in het Vlijmens Ven gebeurt nog steeds van alles. Wat 
in de jeugdjaren van Bert zijn „speeltuin‟ was, is door alle 
werkzaamheden, die nu worden uitgevoerd een 
onuitputtelijke bron van ontdekkingen. Nog een citaat: 
“Was het woord „Veilig stellen‟ nog niet uitgevonden, dan 
had jij dat ter plekke gedaan. Sluisjes, waterlopen, 
hoefijzers en ander ijzer, ijzeroer en vivianiet, pest en 
miltvuur, zonder jouw onverzadigbare nieuwsgierigheid 
was het wellicht allemaal langs ons heen gegaan.” 

 
Binnen het bestuur neemt André Janssen, al jarenlang de  
vaste maat van Bert „in het veld‟ de portefeuille „Landschap 
en Natuur‟ over. Wij bedanken Bert voor zijn inzet als 
bestuurslid gedurende de afgelopen acht jaren en kijken 
vol belangstelling uit naar de bijdragen, die hij ook in de 
toekomst met „zijn projecten‟ aan onze vereniging zal 
blijven geven. 
 
Adrie Verboord, voorzitter  

 

 

 

 
Inleveren kopij volgende plekbord  

vóór 15 maart aanstaande 
 



Jheronimus Bosch 
 
In een bomvolle zaal ( 140 bezoekers in café-restaurant 
„De  Remise” in Drunen hield Kees van den Oord een 
boeiende lezing over het leven en het werk van 
Jheroniumus Bosch. Ter afsluiting van de lezing werd ook 
een prachtig JB product gepresenteerd van het Drunense 
bedrijf: „Van Drunen Schoenfabriek‟. 
Deze firma produceert naast het dames schoenenmerk  
„Durea‟ ook het  heren schoenenmerk „Gijs‟. Inspelend op 
de actualiteit heeft „Gijs‟ een Gijs JB op de markt gebracht. 
Deze prachtige herenschoen met uiteraard een print van 
Jheronimus Bosch werd aan Kees van den Oord 
overhandigd. Toon Groot, werknemer bij boven genoemde 
firma, had voor de gelegenheid een bijpassende JB sloof 
aangedaan. Kees mag de komende tijd deze schoenen 
dragen. De schoenen werden tijdens de gang over de 
catwalk met veel bewondering bekeken. Meer foto‟s vind je 
op het digitale Plekbord. 
 

 
 

Nog meer Bosch 
 

23 april: Manifestatie Zeeslag Vrede van Heusden  

Op 23 april 2016 is het centrum van Heusden het decor 
van een heus maritiem spektakel. Een historisch feit uit de 
tijd van Jeroen Bosch wordt nagebootst: aan weerszijden 
zullen bewapende schepen zich opstellen en wordt 
vervolgens de strijd aangegaan. En daarna? Een feest met 
eet-en drinkgelag   
 
23 april t/m 11 september: Expositie Heusden 1516 

De expositie vertelt het verhaal van Heusden in de tijd van 
Jheronimus Bosch, ca. 1450-1516. Voor Heusden is dat 
een roerige periode. De regio wordt geteisterd door 
oorlogen en Heusden beleeft een sterke economische 
neergang, nadat inwoners van 's-Hertogenbosch in 1481 
bij Nederhemert een bocht in de Maas afsnijden en 
Heusden niet langer aan de Maas grenst. Hoe verging het 
Heusden in deze tijd? Is het economisch verval volledig te 
wijten aan de toenmalige daad van de Bosschenaren? En 
wat weten we over Jheronimus Bosch in relatie tot 
Heusden? Kom naar de expositie en krijg een beeld in 
welke tijd Bosch leefde en over zijn relatie met Heusden. 
Locatie: HBT en Gouverneurshuis 
 

 

Wie, wat, Waar 
 
Op de tekening van de boerderij „De Asbak‟ kregen we al 
heel snel antwoord. Slechts een kwartier nadat het digitale 
Plekbord verzonden was kwam er al een eerste reactie 
binnen. Deze kregen we van Dick Buskermolen uit Drunen.  

 
Boerderij ‘Den Asbak’ theereheide kattensteegske 

in Sint Michielsgestel 

 
Hij zei dat deze boerderij in St. Michielgestel staat en 
stuurde ook de bovenstaande foto mee. Dit werd ook nog 
eens bevestigd door ons bestuurslid Nico Dircksen, die ook 
nog de straatnaam wist te melden. Dus zo zie je maar 
weer, dat de kennis bij onze leden niet beperkt blijft tot ons 
heem, maar ook tot ver daar buiten reikt. 
 

 
 
Nieuwe foto 

Gini van Wijk, auteur van het boek „Van Overlaat tot 
Drongelens kanaal‟ is momenteel bezig met een 
naslagwerk over de wederopbouw boerderijen in ons 
heemgebied. Een van de foto‟s (zie boven) die hij daarover 
in zijn bezit heeft, kan hij echter niet thuis brengen. Het 
vermoeden bestaat, dat het over een boerderij aan de 
Bosscheweg in Drunen zou gaan, maar daar is hij lang niet 
zeker van. Als er mensen zijn die deze foto / boerderij 
herkennen, kunnen ze dit melden aan de redactie van het 
Plekbord.  Plekbord@hkkonsenoort.nl 
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Heemkunde in beeld 

 

 

de prachtige oorkonde voor Abt Hopstaken, 
aangeboden bij het aanvaarden van zijn functie 

als  Beschermheer. 
 
 

Onder: 
 

Impressie van de  algemene jaarvergadering, 
met de klok mee, de bestuurstafel, aandacht 

tijdens de vergadering, na afloop gezellig 
bijkletsen met een goed glas en hulde aan Bert 

van Opzeeland. 
 

Foto‟s: Rini Wouters 



Impressie lezing Jheronimus Bosch 
 

 

Foto‟s: Rini 

Wouters 



Blues in the Marshes  (HoWaBo – Natura 2000) deel 9: De foto’s 
 

 

Deze foto‟s gemaakt met een drone, zie 
foto links, bestuurt door Johan van 

Eersel geven een fantastisch beeld van 

de werkzaamheden in het Vlijmens Ven 


