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Het is de afgelopen tijd prachtig winterweer geweest, mooi dus voor een
verfrissende wandeling, of voor het onderbinden van de schaatsen, al dan niet
met enig risico voor de ledematen. Ook hebben we nu een nieuwe president in
Amerika. Wat die ons gaat brengen weten we nog niet. Wat we wel weten, is
dat onze heemkundekring ook dit jaar nieuwe jaar zeker niet stil zal zitten,
gezien de activiteiten die nu al op het programma staan. Vele hiervan worden
nu al aangekondigd in het eerste “Plekbord” van het nieuwe jaar.
Veel leesplezier
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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.
Jaarverslag en notulen
Het Jaarverslag 2016 en de notulen van de Ledenvergadering 2016 staan op de website
www.hkkonsenoort.nl
Ontmoeten
Na de ledenvergadering is er een gezellig samenzijn in het ontmoetingscentrum naast de
Conferentiezaal en zal er gezorgd worden voor een drankje en een hapje.

Column

Vrijwilligersmiddag

Het is half januari 2017. Er valt
winterse neerslag en de
weersverwachting zegt, dat de
temperatuur de hele komende week
onder het nulpunt zal blijven. Ik zie
de gelukzalige blikken voor me van
al die liefhebbers van schaatsen op natuurijs. Mijn
gedachten dwalen af naar de tijd, dat „op natuurijs‟ niet
toegevoegd hoefde te worden. Als er immers al ijs lag, dan
was dat per definitie natuurijs.
Schaatsen deden wij meestal „buiten d‟n dijk‟, want daar
stond het ‟s winters vaak helemaal blank. Nou is voor mij
persoonlijk het werkwoord „schaatsen‟ niet het juiste woord
om aan te geven, wat ik aan het doen was. Krabbelen,
alleen rechtuit kunnen gaan en voortdurend angstig
omkijken of ik geen echte schaatsers in de weg reed.
Ook was ik erbij, toen in 1963 Reinier Paping als
Elfstedentochtwinnaar zijn opwachting maakte op de
Haarsteegse Wiel. Mooie wedstrijd, waarbij veel jong
Haarsteegs schaatstalent het opnam tegen deze grootheid.

De jaarlijkse Vrijwilligersmiddag zal gehouden worden op
zaterdag 28 januari in het Patronaat te Nieuwkuijk. Alle
vrijwilligers hebben daarvoor een uitnodiging gekregen.

Maar wat ik me het meest herinner, is het getob met de
schaatsen. Dat lag zowel aan de kwaliteit van de
schaatsen als aan de kwaliteit van met name de
handschoenen. In ieder geval waren de handen doorgaans
zo allemachtig koud, dat er geen veter mee te strikken was.
In ieder geval zaten mijn schaatsen daardoor vaker náást
mijn schoenen dan eronder. Er is een wijsheid, die zegt,
dat je niet naast je schoenen moet gaan lopen, maar over
schaatsen wordt daarbij niet gerept. Toen ik op enig
moment voor een tientje de ijshockey schaatsen met vaste
schoenen van mijn broer kon overnemen, werd het
allemaal wat beter te doen. Het mag echter duidelijk zijn,
dat ik op de schaats niet uitgeblonken heb.
Kijken we naar de grote variëteit aan onderwerpen,
waarmee heemkunde zich bezig houdt, dan hoort sport
daar zeker bij. Niet vanwege het enkele feit, dat een dorp
een keer een kampioen heeft voortgebracht, maar wel,
wanneer een bepaalde sport zich vastgezet heeft in de
genen van de dorpsbewoners. Wanneer we Haarsteeg een
echt schaatsdorp noemen, dan zegt dat iets over een
specifieke kwaliteit van Haarsteeg. Net zoals het iets over
Vlijmen zegt, wanneer dat een echt wielrendorp genoemd
wordt. Dat uit zich in verschillende vormen, zoals het aantal
actieve beoefenaren van de sport en het niveau, dat daarbij
behaald wordt. Vanuit het dorp is er dan ook een grote
passie om de prestaties van de „lokale helden‟ te volgen en
hun wedstrijden te bezoeken. Er worden plakboeken
aangelegd vol krantenknipsels en er worden ook wel
boeken geschreven over de plaatselijke coryfeeën.
Zoals gezegd, een enkele kampioen maakt van een dorp
nog geen gemeenschap, die helemaal „gek‟ is van die
sport. Schaatsen en wielrennen hebben zich al tientallen
jaren bewezen, voetballen doen we overal, maar daarbij
steken we er in ons heemgebied niet echt bovenuit. En
darten dan? Mooi toch, een wereldkampioen binnen de
grenzen van ons heemgebied. Voorlopig zie ik die nog met
name als een eenling, maar wie weet wat hij teweeg gaat
brengen en hoe we daar later heemkundig op terugkijken.
Adrie

Inleveren kopij volgende Plekbord,
vóór 15 februari a.s.

Wandeling Haarsteegse Wiel
Op zondag 26 februari organiseren we een wandeling
langs de Haarsteegse Wiel onder leiding van de bekende
natuurgids Peter van der Velden ( foto ). We verzamelen
om 10.00 uur op de dijk bij de IJsbaan in Haarsteeg.
Opgeven voor de wandeling is niet nodig en aan de
wandeling zijn geen kosten verbonden.
De Haarsteegse Wiel is eigendom van gemeente Heusden,
die het ook beheert. Het gebied is 40 hectare groot en
bestaat uit water, bos, riet
en grasland o.a. op het
talud van de dijk. De wiel
(17 hectare water) is
ontstaan door de
dijkdoorbraken in 1610 en
1740 en het diepste punt is
18,5 meter. Veel meer
informatie over het gebied
zal die ochtend door Peter
gegeven worden.

Begraafplaatsen in Heusden
Al enkele jaren hebben Nico Dircksens en Bart Beaard
overleg met gemeente Heusden over het behoud van
grafzerken om hun cultuurhistorische waarde. Het gaat
hierbij om grafplaatsen waarover geen grafrechten meer
betaald worden en waarvan de zerken dus geruimd zouden
kunnen worden. Voor de begraafplaats Buytenhove in
Heusden hebben we inmiddels een voorstel gemaakt. Op
verzoek van de gemeente wordt nu een inventarisatie
gemaakt van de grafzerken op de vier gesloten
begraafplaatsen in Herpt en Oudheusden. Ook hebben wij
over dit programma contacten met de R.K. parochies.
Het is ook de opzet om in de toekomst een boek uit te
geven over de 27! open en gesloten begraafplaatsen die er
nu in de gemeente Heusden zijn. Voor de voorbereidingen
voor dit boek zijn wij op zoek naar bewoners en
bewoonsters van alle kernen die met hun lokale kennis ons
kunnen helpen. Heeft u interesse om hieraan mee te
werken, neem dan contact met ons op via het secretariaat?

Antoon Lommers uit Elshout een veelzijdig kunstenaar!
Zaterdag 4 februari was het honderd jaar geleden dat in Elshout Antoon Lommers werd geboren. Hij woonde in de
Kerkstraat, waar hij zijn leven lang tekende en schilderde. De familie Lommers bezit nog ruim honderd
olieverfschilderijen, aquarellen, potlood- en pentekeningen van zijn hand.
Antoon werd in 1917 geboren aan de Heusdenseweg in een eenvoudig arbeidershuisje. Na de lagere school ging hij werken bij
de boer. Dit beviel hem allerminst, evenals later het werken in een meubelfabriek in Waalwijk. Op zestienjarige leeftijd begon hij
als schildersknechtje bij Heintje Velthuizen in Drunen. Daar heeft hij het vier jaar volgehouden. De huisschilder werd op
twintigjarige leeftijd een zelfstandige , nu een ZZP‟er.
Antoon Lommers had ook een passie voor tekenen. Hij volgde in
Waalwijk een tekencursus en was regelmatig in Elshout en
daarbuiten te vinden met een tekenblok en penselen. Pas na de
Tweede Wereldoorlog werd zijn amateurkunstwerk talrijker en
schilderde hij in opdracht. Hij tekende dorpsgezichten,
stadsgezichten van Heusden, landschappen, mensen aan het werk,
zijn kleinkinderen en vele huizen in Elshout. Naast tekenen en
schilderen restaureerde hij ook antieke meubels en heeft hij onder
andere de kruisweg in de Elshoutse kerk gerestaureerd.
e

Antoon Lommers is tot het eind van de 20 eeuw blijven tekenen en
schilderen. Het bijzondere van Antoon Lommers is dat hij begin
jaren `90 van de vorige eeuw zijn jeugdjaren vóór de Tweede
Wereldoorlog op schrift heeft gezet. Dit heet „Elshout, dorpje aan
de Scheet‟. Een periode waarin de meeste bewoners van Elshout
maar een karig bestaan hadden.

Een klein deel van de collectie van Antoon Lommers
( foto Nico de Bonth )

De heemkundekring wil in 2017 een inventarisatie maken
van het werk van Antoon Lommers en het boekje ‟Elshout,
dorpje aan de Scheet‟ willen we uitgeven. We weten dat er
nog veel schilderijen van Antoon Lommers in Elshout en
omgeving moeten zijn. De heemkundekring wil graag in
contact komen met mensen die nog een echte Antoon
Lommers in hun bezit hebben.
Bent u in het bezit van een werk van Antoon Lommers en
vindt u het leuk om uw medewerking aan dit project te
verlenen, neem dan contact op met: Toon Groot 0416375835 ( het liefst tussen 17.00 en 19.00 uur ) of stuur een
e-mailbericht naar: groot.r@home.nl . De werkgroep
Antoon Lommers kan dan aan de slag gaan om er iets
moois van te maken.
De Engstraat in Heusden, Antoon Lommers 1985 ( foto: Nico de Bonth )

Monumentmoment
Let, als je wandelt door de vesting Heusden, eens op de
bovenlichten. Ik bedoel natuurlijk de raampjes boven de
deuren die ervoor zorgen dat binnen in de gang licht van
buiten binnenvalt.
e
Bovenlichten ontstonden in de loop van de 17 eeuw toen
de duurdere woningen werden voorzien van een gang of
hal. Daarvoor kwam men via de voordeur rechtstreeks in
de woonkamer. Doordat de gang een afgesloten ruimte
vormde was de voordeur met bovenlicht de mogelijkheid
om licht van buiten te verkrijgen.
Aangezien een bovenlicht een centrale plaats heeft boven
de voordeur, konden de mensen in het verleden door een
ornament te plaatsen binnen het bovenlicht, niet alleen
laten zien dat ze welgesteld waren, maar konden zij ook
een boodschap weergeven.
Dikwijls wordt in de vorm van een symbool de wens van de
bewoner weergegeven. Een gedeukt ruit als symbool van
vruchtbaarheid, of een rijzende zon als christelijk symbool
voor de verrijzenis van Christus, of een levensboom.
Dikwijls ook simpel een versiering door een bekende
houtsnijder als Herman Hoefnagel waarvan op meerdere
plaatsen in de vesting werk te bewonderen valt.

In een enkel geval wordt in het bovenlicht iets over de
bewoner verteld. Een prachtig voorbeeld hiervan treft u
aan in het pand Putterstraat 27. Het uit 1875 daterende
raam bevat een druivenrank met een aantal voorwerpen
zoals een zaag, een hamer, een timmermanshaak en een
beitel. Inderdaad, dit is de voormalige woning met
werkplaats van timmerman Van der Aa.
Nico Dircksens

Aanvulling op MGT artikel:
“Van Herpt te Herpt“
Geachte redactie,

Dorpswandeling Drunen
Door de grote belangstelling voor de wandeling in het
centrum van Drunen is er nog een nieuwe wandeling
gepland op zondag 12 februari (5 februari is vol) en dat is
e
dan de 9 sinds begin november. De wandeling gebeurt
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 wandeling vertrekt 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.

In het decembernummer van “ Met Gansen Trou” kom ik in
het artikel “Van Herpt te Herpt “een vertrouwde naam
tegen: Leonardus Emanuel Josephus van Herpt. Tijdens
zijn pastoraat te Raamsdonk ben ik daar geboren en
getogen. Ik heb hem altijd een markante herder gevonden
die al heel snel waardering en vertrouwen van de
plaatselijke bevolking verkreeg.
Hij werd benoemd in 1944. In dat najaar kwam
Raamsdonk in de vuurlinie te liggen tussen het
terugtrekkende Duitse leger en de oprukkende geallieerde
troepen. Veel mensen moesten hun huizen ontvluchten en
een groot deel daarvan belandde in de kelders van Leo‟s
pastorie. Omdat dit meerdere keren gebeurde en de
vluchtelingen doorgaans honger hadden waren zijn kelders
vlug leeg gegeten.
Pastoor Leo was dom noch bang. Toen de terugtrekkende
Duitsers de toren van zijn Bavokerk op wilden blazen greep
hij in en stapte op de soldaten af die met explosieven de
kerk binnengingen. Hij liet zich niet uit het veld slaan door
hun barse bevelen en bedreigingen. Na enkele vergeefse
pogingen wist hij de soldaten ervan te overtuigen dat ze
bezig waren een opdracht uit te voeren voor Duitsland, een
land dat ook hun thuisland, Elzas-Lotharingen, op dezelfde
wijze bezette als Nederland. Hij had aan hun tongval
opgemerkt dat ze daar vandaan kwamen. De soldaten
bleken daar gevoelig voor en de kerk was gered!
Hij was een natuurliefhebber en ging met zijn bescheiden
jachtje dikwijls naar de Biesbosch. Dan nam hij graag
andere mensen mee en als leden van de scouting waren
wij meermaals zijn gasten.

Veel belangstelling voor de wandeling
door het centrum van Drunen

Lezing Immaterieel Erfgoed
Op dinsdag 14 maart organiseren we over dit onderwerp
een lezing en de spreekster is niemand minder dan Ineke
Strouken, ( foto ) directrice van
het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur en Immaterieel
Erfgoed.
Ineke komt spreken over het
belang van tradities voor onze
maatschappij en voor ons
persoonlijk. Haar instituut plaatste
onder meer het Draaksteken, het
Oogstdankfeest en de
Passiespelen op de Unescolijst van Immaterieel Cultureel
Erfgoed. Strouken werd met de dood bedreigd toen ze haar
mening gaf over Zwarte Piet. Toch prijkt ook het
Sinterklaasfeest sinds vorig jaar op de Unescolijst.
De lezing wordt gehouden in Partycentrum De Remise,
Grotestraat 267 te Drunen, begint om 19.30 uur. De entree
bedraagt €4,- incl. kop koffie/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.

Dan de jaren zestig, Vaticaans concilie, vernieuwing en
oecumene. Met name op dit laatste gebied wist pastoor
Leo de neuzen van zijn parochianen in een klap naar de
juiste oecumenische kant te richten. Door samen met de
dominee de uitvaartdienst van zijn protestante
overbuurman Jan Blom te verzorgen leek hij daarmee op
een niet mis te verstane manier te zeggen: “ Kijk beste
parochianen, zo gaan we met onze protestante
medechristenen om!”
Het verhaal over de redding van de Bavokerk heeft mij
altijd geboeid maar ik heb het uit de overleveringen. Het
optreden van Leonardus Emanuel Josephus van Herpt,
alias pastoor Leo, maakte ik gelukkig bewust mee.
Vandaar blijft hij voor mij een markante parochieherder.
Rien van Iersel.

Gered Gereedschap Heusden
Op 10 juni 2017 viert Gered Gereedschap Heusden een
dubbel jubileum. De afdeling bestaat 35 jaar en daarvan is
20 jaar de voormalige drukkerij van Abdij Mariënkroon als
hun werkplaats ingericht. Op 10 juni, tegelijk met de
jaarlijkse fancy fair van Focolare, wordt een programma
aangeboden met daarin o.a. een beperkt aantal oude
ambachten. Om daarbij ook letterlijk „gered gereedschap‟
te kunnen inzetten, wordt gezocht naar o.a. een naaister,
een mandenmaker, een meubelmaker en een
schoenmaker. Voor de naaister zijn meerdere goed
werkende Singer trapnaaimachines beschikbaar. Maar ook
andere ambachten dan hier genoemd zijn welkom. De
opbrengst van de jubileumviering is voor een project van
Gered Gereedschap in Afrika, het continent waar (bijna)
alle opgeknapt gereedschap naar verscheept wordt. Wie
een van de genoemde oude ambachten wil demonstreren
kan zich melden bij redactie@hkkonsenoort.nl
Namens Gered Gereedschap,
Rocy Damen en Kees Buscop

Oproep voor de expositie:
‘Drunen in de jaren zestig’
In april van dit jaar organiseert de Heemkundekring
Onsenoort in samenwerking met Bibliotheek Drunen een
foto-expositie "Drunen in de jaren zestig". Op deze
expositie worden ca. 250 foto's uit de jaren 1960-1970 op
panelen geëxposeerd, verdeeld over de volgende vijf
thema‟s;
- Straten en wegen
- Nieuwe woonwijken
- Onderwijs, sport en cultuur
- Personen
- Winkels en bedrijven
Wij hebben hiervoor al veel foto's verzameld. Toch doen wij
een oproep aan leden, vrienden, kennissen en
belangstellenden om bijzondere foto's, die in de genoemde
thema‟s passen, voor deze expositie beschikbaar te
stellen. De foto wordt ingescand en u krijgt het origineel
weer terug. Het moeten wel foto‟ zijn, gemaakt tussen 1960
en 1970.
Mocht u een bijdrage aan deze expositie willen leveren,
neem dan contact op met
Gini van Wijk, 06-20266326 of 0416-373779 of stuur een
mail naar gienvanwijk@ziggo.nl

Henk Romeijn
Vorig jaar is het boek „Henk Romeijn, verzetsheld uit
Drunen, 1921-1944‟, geschreven door Bart Beaard,
uitgekomen. De publicatie is gemaakt voor een lokaal
thema tijdens de
Dodenherdenking op 4 mei jl..
Door deze boekuitgifte en de
plaatsing van artikelen in het
Brabants Dagblad en in De
Gelderlander is er veel nieuwe
informatie bijgekomen. Daarom
e
is een 2 versie van het boek
gemaakt, dat onlangs is
uitgegeven. Het boek kost €12,en is verkrijgbaar bij de lokale
boekhandel, via de website en
bij het secretariaat

Expositie van schilderijen
Na de overweldigende en succesvolle expositie
geïnspireerd op het werk van Jeroen Bosch, weer een
bijzondere tentoonstelling in de prachtige ruimten van de
abdijtoren.
Een groep professionele kunstenaars biedt u de
gelegenheid te genieten van zeer divers, maar prachtig
werk.
Het schildercollectief ‘Met Verve’ presenteert zich, onder
de titel „Kleurrijk in verscheidenheid‟ als volgt:
Het collectief bestaat uit 12 kunstenaars, die elkaar hebben
leren kennen tijdens diverse opleidingen. Zij ervaren het als
inspirerend om contact te blijven houden.

Met veel plezier en enthousiasme komt het collectief al 25
jaar wekelijks bij elkaar om te schilderen, elkaar te
stimuleren en te motiveren. Ze bespreken hun werk en
respecteren elkaars eigen manier van schilderen. Het
levert vaak verassende resultaten op.
Ook gaan de kunstenaars regelmatig naar musea,
kunstbeurzen en lezingen.
De kunstenaars werken hoofdzakelijk in hun eigen atelier
en exposeren individueel regelmatig in de regio en ver
daarbuiten.
De wens om één keer samen te exposeren is met deze
tentoonstelling in vervulling gegaan.
U bent van harte welkom op de feestelijke opening op
zondag 15 januari om 14.00 uur in de toren van de abdij.
Wanneer: Van 15 januari 2017 t/m 19 februari 2017
iedere zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Toegang: Gratis

Voor uw agenda
Dinsdag 26 februari
Wandeling „Haarsteegs Wiel‟ o.l.v. Peter van de Velden

Zondag 12 maart
Wandeling „Vlijmens Ven‟ o.l.v. Ad Hartjes

Dinsdag 14 maart
Lezing over „Materieel Erfgoed‟ door Ineke Strouken.

Zondag 26 maart
Wandeling „Nederhemert‟ o.l.v. Peter van de Velden

Dinsdag 4 april
Lezing over „Jaren „60‟ door Kitty de Leeuw

Brabantse kentekens?
Inderdaad ja: tussen 1906 en 1951 kon je aan het kenteken
van een auto of motor zien uit welke provincie de eigenaar
afkomstig was. Vanaf 1 januari 1906 moest iedere
bestuurder een zogenaamd nummerbewijs hebben, dat
verstrekt werd door de Commissaris van de Koningin van
de provincie waar men woonde. Zo'n nummerbewijs begon
met een letter, gevolgd door een nummer. Voor NoordBrabant was dat de letter N. Er is een website
www.deautovanmnopa.nl van BHIC, het provinciale
archief, waarop veel informatie staat over auto‟s, motoren
en bedrijfswagens met Brabantse kentekens.
Bij het zoeken moet men er wel rekening mee houden dat
de tenaamstelling van het nummerbewijs op naam van een
bedrijf kan staan of op de naam van de eigenaar.

Dinsdag 2 mei
Lezing „Kadastraal onderzoek‟ door Ad van Liempt

Donderdag 4 mei
Dodenherdenking in Drunen, Elshout, Heusden en Vlijmen

Zondag 7 mei
Wandeling Poort van Heusden o.l.v. Henk Roestenburg

Zondag 11 juni
Wandeling Baardwijkse Overlaat o.l.v. Gien van Wijk

Bezoek eens een museum
In het Gouverneurshuis in Heusden is nog tot 2 april de
tentoonstelling “Verstilde Intimiteit “te zien van de
Heusdense kunstschilder Kees Bol
Kunstschilder Kees Bol zou afgelopen jaar honderd zijn
geworden. Met een veelzijdige tentoonstelling blikt het
Gouverneurshuis terug op het leven van deze expressieve
kunstenaar. Kees Bol (1916 -2009) staat bekend als
meester met kleur. Zijn werk kent een expressieve stijl
waarin vormen en kleuren prachtig met elkaar in evenwicht
zijn. Om zijn honderdste geboortedag te vieren, wordt
vanaf september op drie locaties in Heusden werk van
deze bijzondere kunstenaar getoond.

Drunenaar Cees van Loon met zijn motor
met nummer N18087

Uit de as herrezen
Onlangs hebben we het boek met deze titel uitgegeven en
het is nog steeds bij de lokale boekhandel of via onze
webwinkel te koop voor €22,50. Op dinsdag 10 januari gaf
Gien zijn eerste lezing over dit onderwerp in een volle zaal
van de bibliotheek in Drunen. We kregen een mooie reactie
van één van de aanwezigen:
„Met veel belangstelling hebben mijn vrouw en ikzelf de
lezing betr. het boek : Uit de as herrezen, te Drunen dd.
10.01.2017 bijgewoond. Wat een enorm stuk aan research
moet er vooraf zijn gegaan om zo een prachtig boek te
schrijven. Wij waren erg onder de indruk’.
Er zullen nog meer lezingen volgen.

Het Gouverneurshuis belicht het kleurrijke leven van Kees
Bol in al zijn facetten. De tentoonstelling „Verstilde Intimiteit
– Kees Bol‟ is voorbereid in samenwerking met zijn zoon
Peter Bol, tevens voorzitter van de stichting Kerncollectie
Kees Bol. Hij heeft een zorgvuldige selectie gemaakt uit de
schilderijen van zijn vader. Daarnaast zullen ook
tekeningen van zijn hand te zien zijn, evenals brieven,
foto‟s en boeken. De objecten gaan gepaard met
anekdotes over Kees Bol, waardoor de bezoeker deze
extroverte kunstschilder persoonlijk leert kennen.
Gedurende de looptijd van de expositie zal ook de NCRVdocumentaire 'De zoektocht van Kees Bol' te zien zijn in
het Gouverneurshuis.
Openingstijden: zaterdag en zondag 11.00 tot 17.00 uur
Locatie: Het Gouverneurshuis Putterstraat 14 Heusden
Informatie: www.gouverneurshuis.nl

