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Het begin van de herfst is goed te noemen, na een natte periode is het nu weer lekker
weer. Dat kunnen we zeer waarderen, zeker nu we een excursie en wandelingen op het
e
programma hebben staan. De komende maand biedt voor elk wat wils. We hebben de 6
„Heemkunde ontdek het samen‟, de tentoonstelling: Antoon Lommers, een lezing over de
abdij van Berne en het Algemeen-Kempisch congres. Er is dus weer genoeg te doen.
Veel leesplezier

Boek en expositie
Antoon Lommers, schilder uit Elshout 1917-2007
Dit jaar precies 100 jaren geleden, is in Elshout
Antoon Lommers geboren. Antoon wordt
huisschilder voor de kost en heeft één grote passie:
tekenen en kunst-schilderen. Daarin kan hij zijn
creativiteit en veelzijdigheid optimaal benutten. Zijn
hobby levert een groot aantal werken op in diverse
stijlen, met name olieverfschilderijen en potlood-,
pastel- en pentekeningen. In veel gezinnen is
Antoon Lommers nog altijd aanwezig.
Een groot aantal van zijn werken is nu door Toon
Groot samengebracht in een boekwerk. Voor de
uitgave van het boek zorgt Heemkundekring
„Onsenoort‟. Het boek van 128 bladzijden met
harde kaft, bevat meer dan 125 foto‟s in kleur. Dit
prachtige boek is uiteraard te koop en wel voor de
prijs van €16,00 per stuk bij voorintekening. Ook
tijdens de expositie op 21 en 22 oktober in ‟t Rad in
Elshout geldt deze prijs. Daarna gaat het boek
€20,00 kosten.
U kunt het boek bestellen via email: groot.r@home.nl of via: www.hkkonsenoort.nl
telefonisch reserveren kunt u tussen 17.00 uur en 19.00 uur bij Toon Groot 0416- 375935
De expositie, waarop vele van zijn schilderijen te zien zullen zijn, wordt gehouden op
zaterdag 21 en zondag 22 oktober in gemeenschapshuis ‟t Rad, Kerkstraat 39 te Elshout.
De openingstijden zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur en de entreeprijs bedraagt € 3,00
inclusief een kop koffie of thee.
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Middagexcursie naar Nederhemert
Op zaterdagmiddag 7 oktober staat onze jaarlijkse middagexcursie op de agenda. Dit jaar
gaan we daarvoor naar Nederhemert. We gaan wandelen door deze bosrijke plaats met
veel cultuurhistorie. Deze wandeling duurt 1,5 tot 2 uur en staat onder leiding van eigen
gidsen. De wandeling begint om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de ontvangst met
koffie/thee en „Nederhemertse mik‟ bij de welbekende speeltuin. De kosten voor deze
middag zijn €5,- p.p. en dat bedrag kan die middag met Ans Zeeuwen worden
afgerekend. Opgave vooraf is wel gewenst middels mail bestuur@hkkonsenoort.nl of
telefonisch 0416-320995. Wij gaan er vanuit dat eenieder het vervoer per auto of fiets zelf
regelt.

Column
„Je bent nooit te oud om te
leren‟. Zeker weten, dat ieder
van ons dat wel eens tegen
iemand gezegd heeft. Net zo
goed, als anderen dat
ongetwijfeld ook wel eens tegen
ons gezegd zullen hebben. Het
is ook waar. Iedere dag horen,
lezen of zien we wel
iets, dat onze kennis verrijkt.
Zelf ervaar ik regelmatig, dat het nog steeds blijven leren,
me ook heel blij maakt. Dat overkomt me al lezend in Met
Gansen Trou, of meelopend met een van de
dorpswandelingen, ook wel door me te verdiepen in een
onderwerp, waarover ik zelf iets wil schrijven. Steeds steek
je er weer iets nieuws van op en heel vaak denk ik daarbij
„wat leuk, dat ik dit nu ook weet‟.
Laat ik concreet aangeven, wat me op het idee heeft
gebracht om deze column te schrijven. Door mijn
betrokkenheid bij de heemkundekring, worden regelmatig
mensen aan mijn kennissenkring toegevoegd. Een van die
nieuwe kennissen heeft me een boekje gegeven over de
ontwikkeling van onze munten. Van gulden tot euro, zeg
maar. Al lezend kom ik dan bij de Tachtigjarige Oorlog, die
in 1568 begint. Zoals we allemaal wel zullen weten, kost
oorlog voeren heel veel geld. Geld, dat dus ergens
vandaan moet komen. Wat wordt daar in 1573 dan op
gevonden? De klop! Alle toenmalige Philipsdaalders krijgen
een speciale instempeling, de klop, en worden daardoor in
één klap (of klop?) 15% meer waard. En wie zal dat
betalen? De burger, want anders is zijn Philipsdaalder niet
meer te gebruiken. Hier komt letterlijk het woord
„geldklopperij‟ vandaan. Hierop doordenkend zou „iets
opkloppen‟ ook zomaar hieruit kunnen zijn ontstaan.
Opkloppen is immers iets mooier voorstellen, dan het in
feite is, zoals een prestatie of gebeurtenis.

Dorpswandeling Nederhemert
Al enkele malen hebben we, in samenwerking met
natuurgids Peter van der Velden, een dorpswandeling in
Nederhemert-Zuid gehouden. Voor de ondersteuning van
de wandeling hebben we nu het fotoboek „Dorpswandeling
Nederhemert” samengesteld. Het boek heeft ca. 50
kleurenpagina‟s op A5-formaat met prachtige foto‟s,
waarvan de meeste door Ad Hartjes gemaakt zijn. In het
boek is een wandelroute opgenomen van ca. 2 uur met
begin- en eindpunt bij de welbekende speeltuin. Het boek
geeft veel informatie voor onderweg over de cultuurhistorie
en over de natuur, waardoor men de wandeling ook zonder
een gids kan doen. Het boek kost €7,50 en is verkrijgbaar
bij Sikkers Boekhandel, bij speeltuin Nederhemert en bij
het secretariaat van de heemkundekring.

Dat wist ik dus niet en daarin zal ik de enige niet zijn. Dat
vind ik dan zo leuk, daar word ik blij van. De herkomst van
zo‟n woord leren en dan meteen zeker weten, dat ik dat
nooit meer zal vergeten. Daarbij helpt het, dat zo‟n woord
ook vandaag de dag nog steeds met grote regelmaat
gebruikt wordt.
Nou vind ik taal en taalontwikkeling boeiende onderwerpen.
De herkomst van spreekwoorden en uitdrukkingen heeft
altijd mijn interesse. Met het betreffende boek word ik op
mijn wenken bediend. Achterin het boek zijn twee volle
pagina‟s opgenomen met uitdrukkingen, die met centen,
stuivers, penningen, daalders enzovoort te maken hebben.
Ook de oord komt in deze lijst voor en dat betekent voor
mij: wéér iets geleerd.
Benieuwd wat „werken voor een braspenning‟ betekent?
Dat is werken voor een minimale beloning. Een
braspenning was een en een kwart stuiver waard en een
ander gezegde luidt dan ook „een stuiver verdienen en voor
een braspenning dorst hebben‟. Veel van de uitdrukkingen
hebben hun betekenis door de eeuwen behouden. Zoals
deze „wie bouwen wil, moet twee penningen voor één
tellen‟ ofwel, de bouwkosten vallen altijd twee keer hoger
uit. Tenslotte valt op, dat hoe lager de waarde van de munt
is (cent, stuiver), hoe meer gezegdes erover bedacht zijn.
Adrie
Inleveren kopij volgende plekbord vóór 15 okt. a.s.

Foto: Ad Hartjes

De Vlijmense Dorps Kwis (DVDK)
Op 14 oktober a.s. zullen 40 teams met elk een sterkte van
10-15 personen strijden om de eerste prijs van de eerste
editie van dit Vlijmense initiatief. Onze vereniging is er ook
bij betrokken en voor het historische gedeelte stelden wij
de vragen op. Zie ook: www.devlijmensedorpskwis.nl

Lezing over de Abdij van Berne
Graag aandacht voor een bijzondere lezing op
maandagavond 16 oktober in de parochiekerk van
Haarsteeg over
“De historie van de Abdij van Berne”
door Ton van Balken, voormalig wethouder Gemeente
Zaltbommel en Abt Denis Hendrickx van de Abdij van
Berne in Heeswijk. Gedurende vijf honderd jaar was het
dorpje Berne, gelegen in de Bommelerwaard nabij
Heusden en Nederhemert, het thuis van de
Prémonstratenzers. Deze kloosterlingen, die naar hun
stichter Norbertus ook Norbertijnen worden genoemd,
hadden in Bern een grote abdij.
Het was ridder Fulco, die in 1134 een beroep deed op het
Norbertijner klooster van Marienwaerdt, om nabij zijn
kasteel aan de Maas een abdij te stichten. Aan het vele
goede werk van de kloosterlingen kwam in de 16e eeuw
een abrupt einde toen het klooster werd verwoest. Men
moest vluchten naar o.a. 's Hertogenbosch en Vilvoorde.
Het betekende echter geenszins het einde van deze
kloosterorde.

De Abdij van Berne in welstand. Detail van het paneel, 46 × 56
cm, van Jan Meerhout († 1667), met het poortgebouw aan de
Hoge Maasdijk en de stenen molenberg.

Voor de pauze zal Ton van Balken aan de hand van fraaie
beelden uitvoerig vertellen over de historie van deze abdij
in de Bommelerwaard Daarbij schenkt hij ook aandacht
aan de bijzondere relatie van deze kloosterorde met Maria
en met Sint Maarten.
Na de pauze gaat Abt Hendrickx in op het patronaatsrecht,
dat vanaf 1285 aan de Norbertijnen is toegekend. Door dit
patronaatsrecht zijn vele priesters vanuit de abdij
eeuwenlang werkzaam geweest in vele parochies in ons
heemgebied. Behalve de pastorale zorg hebben deze
geestelijken ook grote betekenis gehad voor de armenzorg,
de jeugdbeweging en voor culturele en maatschappelijke
ontwikkelingen.
De lezing begint om 19.30 uur in de RK Lambertuskerk
van Haarsteeg. Entree wordt niet geheven, koffie / thee
wordt wel gewoon aangeboden. De getoonde beelden
zullen in de hele kerk uitstekend te zien zijn.
Aanmelden wordt op prijs gesteld via het secretariaat van
de Heemkundekring, : bestuur@hkkonsenoort.nl de
Parochie Heilige Augustus secretariaat@augustinusparochie.nl of 073-5112215 en de Parochie Wonderbare
Moeder parochie@wonderbaremoeder.nl of 0416372215
(let er op, dat de parochiesecretariaten alleen ‟s morgens
bezet zijn)

Monumentmomentje
Direct achter de poort
van Abdij Mariënkroon zit een tweetal
leeuwen, die in
vroeger dagen de
poort naar het kasteel
Onsenoort bewaakten.
De linkse leeuw houdt
in zijn klauwen het
wapenschild van de
familie HalfWassenaar die vanaf
e
begin 18 eeuw tot
e
eind 19 eeuw op het
kasteel woonachtig
was. De familie wordt
al in 1494 vermeld en
behoorde sinds 1814 tot de Nederlandse adel. In 1892
stierf de laatste vrouwelijke telg uit deze familie .
Het wapen is afgeleid van een van de familiewapens van
de uit 1200 stammende adellijke familie Wassenaer, welk
bestaat uit “4 kwartieren: het eerste en vierde van lazuur,
beladen met 3 halve liggende manen van zilver; het tweede
en derde van keel beladen met een fasce van goud”
Een eerder familiewapen van de Half-Wassenaars bestaat
uit twee kwartieren (één gebalkt en één met lunettes) en
een half zilveren vlak. Derhalve het halve wapenschild van
Wassenaer. Het wapenschild in de klauwen van de leeuw
is echter het hele wapenschild van de familie Wassenaer.
In het midden tevens voorzien van het wapen van
Onsenoort. Dat bestaat uit twee raderen boven een geruit
veld.
De boodschap van de leeuw is dus duidelijk:
“Eens woonden hier de Wassenaers van Onsenoort”.

Leve de Stoom!
Het is maar weinigen
bekend dat Sjef van Kessel,
medeoprichter en eerste
directeur van de Boterij van
Drunen en Elshout (1905),
tijdens zijn werkzame leven
de geschiedenis van de
boterfabriek in Drunen op
papier heeft gezet. Hij gaf
het als titel: Memoires over
de Coöp. Zuivelfabriek te
Drunen. Een prachtig
tijdsdocument uit de eerste
helft van de vorige eeuw.
Samen met het levensverhaal van Van Kessel verschijnt in
het najaar het boek getiteld: Leve de Stoom. De oprichting
van de boterfabriek was in de tijd van de opkomst van de
margarine. In Oss zaten mannen als Van de Bergh en
Jurgens toentertijd nog afzonderlijke boterhandelaren, mengers en -knoeiers. De fabriek in Drunen in de persoon
van Sjef van Kessel deed zaken met deze mannen uit Oss.
De zuivelwereld heeft er heel wat mee te stellen gehad.
Na het boek Goei Botter waarin de opkomst van de
Coöperatieve zuivelindustrie en meer specifiek de rol van
Mari van Hulten is beschreven, staat in Leve de Stoom Van
Kessel in het middelpunt.
In het tweede deel van Leve de Stoom zijn de memoires
van Van Kessel opgenomen. Goei Botter en Leve de
Stoom geven een nagenoeg compleet beeld van de
zuivelfabriek in Drunen.

Bezoek eens een museum
Tot en met 15 oktober loopt in het Heemerf De
Schutsboom te Goirle een expositie over „Het leven en
werk van Luc van Hoek‟. Van Hoek is een kunstenaarschilder, die in 1954 het interieur van de St. Lambertuskerk
in Drunen heeft ontworpen. De inrichting omhelsde o.a. de
brandschilder-ramen, het hoogaltaar, het tabernakel en de
altaarpanelen. Veel van zijn werk is op deze expositie te
zien.
De Schutsboom is ook een mooi museum. Er is een
compleet ingericht wevershuisje en in het hoofdgebouw is
een permanente expositie o.a. over devotionalia, WO I en
II, onderwijs, gilden, poffers etc ingericht. Buiten is er een
expositie van oude landbouwwerktuigen en een heemtuin.
Voor meer info zie:
www.heemkundekring-goirle.nl

Sjef van Hulten

Herdenking Brabants Gesneuvelden
Onze vereniging was uitgenodigd om op woensdag 13
september jl. aanwezig te zijn bij de jaarlijkse
herdenkingsplechtigheid in de grote Willibrorduskerk in
Waalre. Het was een indrukwekkend met de aanwezigheid
van vele nabestaanden, een groep veteranen uit Amerika
en vele vertegenwoordigers van vele organisaties. Na twee
minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus was er de
kransenlegging in het Monument Brabants Gesneuvelden.
In dit monument hangen naambordjes van vele
gesneuvelde militairen en verzetsmensen en uit onze
gemeente zijn dat: Drunen: M. de Wit, H. Romeijn, C. van
Delft en M. de Munnik. Haarsteeg: M. van Esch. Heusden:
A. Gijselhart en Vlijmen: J. van Zon

Reliëf van St. Lambertus boven de zijingang
van de Drunense kerk.

Mooiste familiewapen
Het mooiste familiewapen van afgelopen “Heemkunde
Speurtocht” 20 mei jl., is gemaakt door Babette Verhoeven.
Babette had een familiewapen ontworpen van een hoeve,
compleet met woonhuis, stal, een omheind weiland met
schaapjes, houtopslag en een moestuintje met pompoenen
en andere groenten. De tekening is zeer gedetailleerd van
vormgeving, we zien een bel naast de voordeur, klimop
tegen de muur, gestapelde houtblokken en als we naar het
dak kijken zien we zelfs dakpannen liggen. Daarnaast is de
helm en het helmkleed ook zeer kleurrijk ingekleurd.
Uiteraard behoeft het geen nadere uitleg meer wat dit
wapen met de naam gemeen heeft. Al met al een heel
creatief ontwerp en daarmee een terechte winnares.
Gefeliciteerd Babette Verhoeven!

Een sfeerimpressie van de herdenkingsplechtigheid in de
grote Willibrorduskerk in Waalre.

Martijn van de Wiel

11.30 uur Koffiepauze
12.00 uur Dr. Bram de Ridder (KU Leuven – FWO
Vlaanderen) “Grensconflicten en grensvorming in de
Kempen ten tijde van de Opstand in de Nederlanden”
12.45 uur Lunch

Het mooiste familiewapen getekend door Babette Verhoeven

Heemkunde, Ontdek het Sámen
Op zondag 1 oktober organiseert de Werkgroep Educatie
voor de zesde keer de „Heemkunde, Ontdek het Sámen‟
dag. Ouders en grootouders zijn hierbij van harte
uitgenodigd om samen met hun (klein)kinderen de
verschillende facetten van Heemkunde te ontdekken. Voor
deze dag is een programma gemaakt, waarin allerlei
vormen van heemkunde op een leuke en leerzame manier
gepresenteerd worden. Er zijn 15 verschillende activiteiten
te beleven zoals o.a. magneetvissen, leer bewerken, het
zoeken met een metaaldetector en het maken van een
hoorspel.
Deelname is gratis maar het is wel noodzakelijk om u per
mail aan te melden met educatie@hkkonsenoort.nl
Vermeld hierbij met hoeveel personen u komt (aantal
volwassenen en aantal kinderen) met de namen en
leeftijden van de kinderen. Interesse? Meld u dan tijdig aan
want het aantal deelnemers is beperkt.
Dus, op zondag 1 oktober bent u vanaf 13:00 uur welkom
op Abdij Mariënkroon.
Om 13:30 uur vangt het programma aan en om 16:30 uur
is het afgelopen.

52ste algemeen-Kempisch congres
“Caleidoscoop van de Kempen”
Op zaterdag 18 november 2017 houdt de stichting
Brabantsheem en het centrum voor de studie van land en
ste
volk van de Kempen VZW hun 52 algemeen-Kempisch
congres in Herentals (Hotel Karmel)
Het programma ziet er volgt uit:
09.15 uur Zaal open. Ontvangst van de deelnemers met
koffie of thee.
10.00 uur Opening door dr. Jan-M. Goris, voorzitter van
het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de
Kempen.
10.15 uur Dr. Maarten Larmuseau (KU Leuven – FWO
Vlaanderen) “Genetische genealogie is geniaal, ook voor
familiegeschiedenis in de Kempen”
11.00 uur Drs. Renate Stapelbroek (buitenpromovenda,
Universiteit van Tilburg)
"De Contente Mens. Kempense emigranten in Brazilië en
hun herinneringen (1948-heden)"

14.30 uur Drs. Thijs Kemmeren, (promovendus en eerder
hogeschooldocent Sport en Sportwereld te Tilburg) "Hier
adem ik vrij en voel ik mij gelukkig. Buitenstaanders bij een
Tilburgse voetbalclub"
15.00 uur Prof. dr. Tine van Osselaer (Universiteit
Antwerpen – Ruusbroecgenootschap) “Stigmatici in de
e
e
Kempen (19 -20 eeuw)”
15.45 uur MA Laura Danckaert (Universiteit Maastricht)
“Muiterij in Hoogstraten (1602-1605)”
16.15 uur Drs. Ton Sliphorst (buitenpromovendus
Universiteit van Tilburg) “Buurt en bewoners binnen de
muren: ‟s-Hertogenbosch 1820-1920. Een
microsamenleving in transitie”
16.45 uur Vragen en sluiting
Onder de Groot-Kempen verstaan we de provincies
Antwerpen, Noord-Brabant en deels Belgisch Limburg (Het
Maas-Schelde-Demergebied).
ste
Het 52 algemeen-Kempisch congres wordt gehouden in
Herentals bij Hotel Karmel, Grote Markt 39, 2200
Herentals.
Telefoon: 0032 (0)14 28 60 20
Parkeren aan de
Deelname aan het congres, met inbegrip van de lunch kost
50 euro. (In de prijs van het menu, het zgn. zondagsmenu
van Hotel De Zalm, zijn 1 glas wijn of water begrepen en 1
koffie of thee bij het dessert; de overige dranken tijdens de
maaltijd zijn voor eigen rekening. Congressisten die
wensen deel te nemen aan het middagmaal wordt de raad
gegeven om hun congresbijdrage tijdig te storten, d.w.z.
voor 31 oktober 2017. Het bestuur kan geen warme
maaltijd garanderen aan congressisten van wie de storting
te laat op de rekening van het CSLVK is toegekomen.)
Voor wie niet deelneemt aan de lunch, bedraagt de
congresbijdrage 20 euro.
AANMELDEN voor Nederland:
schriftelijk of via e-mail vóór 31 oktober 2017
Jan Franken, Torenakker 97, 5056 LM Berkel-Enschot
Tel. 0135-33 33 66 E-mail: jjfranken@vodafonethuis.nl
Betaling uitsluitend via België en wel vóór 31 oktober 2017
op rekeningnummer IBAN: BE 17 0680 4401 8021 BIC:
GKCCBEBB

Fabrieksschoorstenen
onlangs is er een
prachtig boekwerk
verschenen met
de titel:
„Fabrieksschoorste
nen in Nederland‟.
In dit boek staan
uit de huidige
gemeente
Heusden de
volgende
verdwenen en nog
aanwezige schoorstenen vermeld:
Drunen:
Heusden:
Nieuwkuijk:
Vlijmen:

N.V. Lips Scheepsschroevengieterij 1951
Eerste Langstraatse Zuivelfabriek 1939
Stoomgemaal Bernse Polder 1905
Melkproductenfabriek 1945
Van Wagenberg Festen 1946
Groentedrogerij Van Mol Pauwels 1917
(zie foto boven)
Van Wagenberg Festen 1924

Het ligt in de bedoeling naar dit onderwerp verder
onderzoek te doen en een publicatie te maken voor Met
Gansen Trou. Daarvoor is alle informatie over ontbrekende
schoorstenen, foto‟s, anekdotes etc. welkom en daarvoor
kunt u met het secretariaat contact opnemen.

Gevonden voorwerp
Bij opgravingen in de
Stationsstraat te Drunen
ter hoogte van de plaats
waar in het verleden een
molen heeft gestaan kwam
een hardstenen voorwerp te
voorschijn. Het betreft een
soort van stele of misschien
een deel van een poort met
daarop een afbeelding. Het
bovenste deel bevat een
wapenschild met daarop
een ankerkruis. Dit is een
kruis waarvan de armen
aan de uiteinden zijn
gespleten
(gevorkt). De
uiteinden zijn
naar buiten toe
omgekruld en
lijken daardoor op
ankers.Een ankerkruis is altijd afgeleid van het kruis van
Sint Joris (rechtopstaand en met vier armen van gelijke
lengte), tenzij expliciet anders aangegeven.
Onder dit gedeelte bevindt zich een vogel op een paal. De
vogel is slechts nog
fragmentarisch
aanwezig en doet in
eerste instantie denken
aan een haan, maar het
zou ook een andere
vogel kunnen zijn.
Wellicht is er enige
verwijzing naar een
(Sint Joris) gilde maar
dit is een “wild guess”.

Omdat wij ons toch afvroegen waar dit voorwerp van
afkomstig is, leggen wij het aan onze leden voor. Als er
iemand is die zich deze afbeelding kan herinneren of weet
wat het eigenlijk voorstelt dan zou ik willen vragen om dit
aan mij door te geven via Ndircksens@home.nl. Wellicht
dat er dan in een volgend plekbord helderheid kan worden
gegeven.
Nico Dircksens

AGENDA OKTOBER
Zaterdag 30 september
Dorpswandeling Drunen door Bart Beaard
Vertrek om 14.00 uur op het Raadhuisplein
Zondag 1 oktober
Dorpswandeling Vlijmen door Bart Beaard
Vertrek om 10.00 uur bij Hotel Prinsen
Zondag 1 oktober
Heemkunde Ontdek het Samen
Zie elders in dit Plekbord
Zaterdag 7 oktober
Middagexcursie Nederhemert
Zie elders in dit Plekbord
Zondag 15 oktober
Wandeling Baardwijkse Overlaat door Gien van Wijk
Vertrek om 10.00 uur bij de parkeerplaats aan De Steegerf
Maandag 16 oktober
Lezing over Abdij van Berne in de kerk van Haarsteeg
Zie elders in dit Plekbord
Zaterdag 21 en zondag 22 oktober
Expositie Anton Lommers in ‟t Rad te Elshout
Zie elders in dit Plekbord
Zondag 22 oktober
Wandeling Nederhemert met Peter van de Velden
Vertrek om 10.00 uur bij de speeltuin
Zaterdag 28 oktober
Dorpswandeling Vlijmen door Bart Beaard
Vertrek om 14.00 uur bij Hotel Prinsen
Zondag 29 oktober
Dorpswandeling Drunen door Bart Beaard
Vertrek om 10.00 uur op het Raadhuisplein

