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Beste lezers, 
 
De winter was lang en vooral ook ijzig koud nog maar kort geleden. Laat nu de lente maar 
komen, daar zijn we wel weer aan toe.  Na een lezing over onze dagelijkse kost, de 
opening van de mandenmakers expositie en de presentatie van het boek  “Veerkracht” 
gaan we weer gewoon verder met onze activiteiten. Dit is uiteraard allemaal te lezen in dit 
informatie blad. 
 Opnieuw een lezing in april, en de exposities “De mandenmakerij” en “Vlijmen in de jaren 
‟50 en „60” zijn zeker de moeite van een bezoek waard. 
  
Veel leesplezier 
 
 

 

Onderscheiding voor  Bart van de Wiel 
 

De ledenvergadering was prima verlopen en bijna ten einde. De beloning voor de 
aanwezigen in de vorm van een gezellige nazit was binnen handbereik. Nog slechts voor 
één punt vroeg de voorzitter de aandacht van de vergadering. Een punt, dat helemaal niet 
op de agenda stond, maar vooruit, een paar minuten extra kan nog wel. 
Het bleek, dat de voorzitter nog een kleine quiz voor ons bewaard had. Hij noemde een 
aantal bijzonderheden en de zaal mocht raden bij wie die hoorden. Linksback, Vlijmens 
Mannenkoor, tekstschrijver, ledenadministratie……. 
 
Juist, het ging over Bart van de 
Wiel, de man, die al jaren 
nagenoeg foutloos onze leden- 
en financiële administratie 
verzorgt. Plotseling snapte Bart 
ook, waarom zijn vrouw Marijke 
juist deze avond niet gemist kon 
worden bij de uitdeeltafel van 
HKK publicaties. Helemaal leuk, 
dat ook de goede vrienden Kees 
van den Oord, onze vroegere 
vicevoorzitter en Margot binnen 
kwamen om aan te horen, 
hoeveel goeds er over Bart 
allemaal te vertellen was. 
 
Dat was heel wat, hetgeen ook te maken had met het feit, dat de voorzitter en Bart elkaar 
al kenden van het jeugdige uitgaansleven en een sportieve carrière gedeeld hebben op het 
voetbalveld van de Paters. Maar daarvoor vragen wij als vereniging geen onderscheiding 
aan. Wel voor alle vrijwillige werkzaamheden, die Bart al jarenlang voor onze vereniging 
verricht.  
 
Zulke huldigingen hebben altijd een overrompelend karakter en dat was deze keer bij Bart 
niet minder. Hij is geen man van de voorgrond, maar in de luwte verzet hij heel veel werk 
voor de vereniging. Het opspelden van het zilveren draaginsigne van Brabants Heem is 
een erkenning daarvoor van onze vereniging. Marij, zijn vrouw, had de eer de speld te 
mogen bevestigen en in het dankwoord van de gedecoreerde zelf klonk naast de 
verrassing toch vooral ook trots door. Precies waar het ons allen om te doen was. 
 
Bart bedankt, mede namens Marijke, alle aanwezigen op de ledenvergadering voor de 
waardering die zij voor zijn werk voor de vereniging hebben. Foto Ad Hartjes. 
 

 

Brabantse Heemdagen 
De Brabantse Heemdagen worden dit jaar op 2 en 3 augustus in St. Oedenrode gehouden. 
Inschrijfformulieren zijn bij secretariaat verkrijgbaar. 

PPlleekkbboorrdd  
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Column 
 
Heimwee  

 
Onlangs stuurde iemand ons een 
stukje toe voor plaatsing in MGT. 
Het gaat over een 
wereldberoemde zanger, die zich 
in een van zijn songs afvraagt, waar zijn thuis nou eigenlijk 
nog is. Al die (wereld)tournees, al dat „leven uit de koffer‟, 
al die concerten wereldwijd, hebben blijkbaar het zicht 
vertroebeld op de thuis locatie. Een mooi onderwerp, dacht 
ik, om in deze column op in te gaan. 
 
Het is niet alleen deze Amerikaanse zanger, die het thema 
aanroert. De Belgische zanger Wil Tura zingt al vele jaren 
lang „Heimwee naar huis, ik heb zo‟n heimwee naar huis‟. 
Ook de Duitse zanger Freddy Quinn heeft erover 
gezongen, „Ich hab Heimweh nach Sankt Pauli…‟ en de 
Zeeuwse band Bløf heeft „Heimwee‟ op het repertoire. Het 
centrale thema in deze liedjes is steeds hetzelfde. De 
hoofdpersoon in het lied is altijd ergens op de wereld, 
doorgaans heel ver van huis, terwijl degenen van wie hij of 
zij houdt juist thuis zijn. Hoe mooi de natuur ergens anders 
ook is, hoe overweldigend de stad, hoe uitbundig het 
uitgaansleven, je houdt toch het gevoel, dat je bent op de 
plaats, waar je vanuit je hart niet wilt zijn. Je kijkt dan ook 
voortdurend uit naar de dag, waarop je weer naar huis 
mag. Je verbonden weten met je thuis, weten dat je ook 
echt een thuis hébt, dat is iedereen gegund. 
 
Je kunt letterlijk ziek worden van heimwee. Ziek van 
onmacht, omdat je niet kunt zijn waar je het liefst wilt zijn, 
bij de mensen bij wie je het liefst bent. Bij kinderen hebben 
we het waarschijnlijk allemaal wel eens meegemaakt. 
Logeren bij de aller-, aller-, allerliefste oma en opa van de 
héle wereld en toch in bed liggen snikken omdat „ik mama 
en papa zo mis‟. 
 
Deze vorm van heimwee is doorgaans wel oplosbaar. Je 
kunt inderdaad terug naar huis, omdat deze situatie nog 
bestaat. Je treft er bij terugkomst aan, wie en wat je daar 
verwacht en kunt dan weer van en met elkaar genieten. Er 
is ook een ander soort heimwee en dat heet de „heimwee 
naar vroeger‟. Heimwee naar de tijd, waarin volgens je 
herinneringen de wereld er nog heel anders uit zag, dat 
mensen gelukkiger schenen te zijn, de tijd minder gejaagd 
beleefd werd, het respect voor elkaar nog vanzelfsprekend 
was en wat al niet meer. Dit lijkt me echter een „gevaarlijk‟ 
soort heimwee om de simpele reden, dat je naar dat 
ideaalplaatje nooit meer terug kunt. De tijd gaat door, 
nieuwe generaties krijgen en nemen de ruimte voor hun 
inrichting van de tijd, net zoals de eerdere generaties dat 
hebben gedaan. Ook als heemkundekring realiseren we 
ons heel goed, dat we niet terug kunnen naar het verleden. 
Dat willen we ook niet. Maar wel kunnen we regelmatig het 
verleden naar voren halen, in MGT, met lezingen en 
tentoonstellingen. Zo kunnen we nog eens genieten van 
onze herinneringen, maar vooral kunnen we daarmee 
tonen van waaruit we ons als heemgebied en als individu 
ontwikkeld hebben tot wat we nu zijn. 
 
Reacties? redactieplekbord@hkkonsenoort.nl 

 

 
 

Inleveren kopij voor het volgende 
plekbord 

Vóór 15 april a.s. 
 
 

Onderscheiding voor Jan de Haan 
 
Hoe krijg je iemand sprakeloos, die normaal gesproken niet 
om een woord verlegen zit? Nou, heel simpel eigenlijk, 
zoek hem op en reik hem volkomen onverwacht de, door 
onze vereniging voor hem aangevraagde, onderscheiding 
van Brabants Heem uit. Klinkt ook heel simpel, niet? „Zoek 
hem op‟, dat doe je toch gewoon even? Nou, in dit geval 
was het toch niet zo heel simpel. Jan had verstek moeten 
laten gaan op de vrijwilligersmiddag en ook bij de leden- 
vergadering kon Jan helaas niet aanwezig zijn. Nou 
hebben wij gelukkig in de persoon van Bart Beaard een 
secretaris, die echt alles weet. Dus wist Bart ook, dat Jan 
een familiediner had afgesproken bij James in Sprang 
Capelle op zondagmiddag 11 maart om 17.00 uur. Dus 
daar gingen Bart, Adrie en Ad voor de foto‟s op 
zondagmiddag op pad, met speld en oorkonde. 
 
Bart ging als kwartiermaker het eerst naar binnen en dat 
was al een daverende verrassing. Wat kwam die nou hier 
doen? Dat werd snel genoeg duidelijk, toen we een rustig 
plekje hadden gevonden en de voorzitter kon uitleggen wat 
het doel van ons bezoek was en waarom. Dat „waarom‟ zit 
onder meer in een verzameling van meer dan 400.000 bid-, 
gedachtenis-, devotie- en andere prentjes, verzameld in de 
loop van ruim 40 jaren. Maar als Jan alleen maar bovenop 
zijn collectie was blijven zitten, dan had hij van ons geen 
onderscheiding gekregen. Maar door mensen behulpzaam 
te zijn, door kennis van en uit zijn verzameling te delen, 
zodat mensen verder kunnen met hun genealogisch 
onderzoek, dat is het belang van Jan voor mensen binnen 
onze vereniging en ver daarbuiten. 
Jan is een heel betrokken lid, getuige zijn aanwezigheid bij 
veel van onze activiteiten. Al vanaf het begin maakt hij ook 
deel uit van de werkgroep, die MGT en Plekbord  
 

 
De Zilveren Draaginsigne Brabants Heem wordt door trotse 

dochter Jolanda opgespeld. Foto: Ad Hartjes 

 
verzendklaar maakt om vervolgens zijn stapel ook maar 
meteen in een deel van Drunen te gaan bezorgen. 
 
Het was de eerste keer, dat het bestuur een kandidaat-
decorandus achterna heeft moeten reizen. Maar het was 
de moeite meer dan waard. In het bijzijn van zijn gezin 
heeft dochter Jolanda de onderscheiding opgespeld, 
waarbij kinderen en kleinkinderen net zo verrast en zeker 
ook net zo trots waren als pa en opa zelf. Heel bijzonder, 
heel geslaagd en vooral  ook heel erg verdiend.  
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Dagexcursie naar Leuven 
 

De dagexcursie gaat dit jaar op zaterdag 9 juni naar de 
Belgische stad Leuven. De kosten zijn €45,- per persoon.  
Men kan zich vanaf nu inschrijven bij het secretariaat, liefst 
per mail bestuur@hkkonsenoort.nl, of telefonisch 0416-

320995. Bij het inschrijven s.v.p. vermelden: naam, aantal 
personen en telefoonnummer. Het inschrijfbedrag kan 
worden overgemaakt op onze rekening: 
NL19RABO0136504418.  

 
In het volgende Plekbord komt meer informatie over het 
programma.  
 

 

Bezoek College Gemeente Heusden  
aan „De Mandenmakerij‟ 
 
We stellen als Heemkundekring Onsenoort onze expositie 
graag open voor groepen, die dit bezoek doorgaans 
inplannen als een activiteit in een groter dagprogramma. 
Prima, meld je maar.  
De eerste groep, die hiervan gebruik heeft gemaakt, is het 
College van Gemeente Heusden. Wethouder van Engeland 
had de openingshandeling al verricht, maar zijn collega‟s 
zijn er allemaal. Mooi om te zien, hoe deze bestuurders 
steeds enthousiaster worden, naarmate ze meer te horen 
krijgen. Informatie over het proces van het mandenmaken, 
maar meer nog over de (Vlijmense) mandenmaker als 
mens en kostwinner in zijn (Vlijmense) sociale omgeving 
van de eerste helft van de twintigste eeuw. Een absolute 
topper voor ons college mag toch ook de gevlochten 
noodwoning genoemd worden, zoals er nog altijd een in 
Vlijmen is te zien.  Inderdaad, „Nooit Gedacht‟. 
Een gewaardeerd bezoek van beide kanten, want ook wij 
ontvangen natuurlijk graag de complimenten over het vele 
en goede werk, dat wij als Heemkundekring Onsenoort aan 
de gemeenschap bijdragen. 
 

 
De volle aandacht van het college 

Monumentmomentje 
 
Komt u bij gelegenheid een keer op het terrein van 
Mariënkroon, dan ziet u midden op het voorplein het beeld 
staan van de H. Bernardus van Clairvaux. Een belangrijke 
voorman van de Cisterciënzers, die tot enige jaren terug in 
deze gebouwen  een klooster hebben gehad. Je zou 
verwachten dat dit beeld  een afbeelding zou zijn van de 
stichter van deze orde, doch dit is niet het geval. De 
Cisterciënzerorde vindt haar oorsprong in 1098, wanneer  
de abt Robert, een Bourgondisch edelman, zijn klooster in 
Molesmes verlaat om samen met twaalf monniken een 
nieuw klooster te stichten in Citeaux in Bourgondië. Deze 
nieuwe orde is een reactie op het feit dat de Regel van 
Benedictus steeds slechter wordt nageleefd in de Franse 
Benedictijnenkloosters, vooral in de Abdij van Cluny. Naar 
de Latijnse vorm van de plaatsnaam Citeaux – Cistercium 
– worden de leden van de orde Cisterciënzers genoemd. 
In de periode 1110 tot 1115 ontstaan de eerste  
dochterabdijen: La Ferté (1113), Pontigny (1114) en 
Clairvaux (1115). Vanuit deze drie abdijen en Cîteaux 
ontstaat een netwerk van abdijen. Een van de 
dochterkloosters van Cîteaux is dus Clairvaux, waar in 
1115 een jonge Bourgondische edelman, Bernardus van 
Fontaines, tot abt wordt gekozen, drie jaar nadat hij met 
een groep jonge familieleden is ingetreden. Als Bernard 
van Clairvaux wordt hij een toonaangevende geestelijke. 
De cisterciënzers 
worden dan ook 
soms Bernardijnen 
genoemd en de 
Cisterciënzerinnen 
Bernardinnen. Bij 
de dood van 
Bernard van 
Clairvaux in 1153 
telt de orde al meer 
dan driehonderd 
kloosters, die 
meestal zijn 
gevestigd in 
onherbergzame 
streken, waar men 
leeft onder grote 
ontberingen. 
Vanaf 1904 is gedurende ruim honderd jaar één van de 
kloosters gevestigd in Nieuwkuijk. De abt i overleden in 
1916 en Pater Jacobus, de laatste kloosterling in 1917. De 
gebouwen zijn overgedragen aan Stichting Mariapoli 
Mariënkroon.  
Ondertussen staat “onze” Bernardus  nog steeds op zijn 
sokkel als herinnering aan het devote verleden van deze 
locatie. Laten we hopen dat hij dit nog lang zal doen. 
 
Nico Dircksens 
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Opening „De Mandenmakerij‟ 
 
Op zaterdag 17 maart is onze expositie „De 
Mandenmakerij‟ officieel geopend. Maar wat bedenk je nou 
daarbij als openingshandeling? De expositie is ingericht in 
onze heemkamer, boven in de toren van Abdij 
Mariënkroon. Een lint doorknippen als je de heemkamer 
binnenkomt? Geen heel goed plan, want alle genodigden 
staan dan nog ergens op de trap en krijgen er helemaal 
niets van mee. Maar het is opgelost en wethouder Wim van 
Engeland heeft zijn openingshandeling verricht, zoals op 
bijgaande foto is te zien. 
 

 
 
Naast de wethouder waren ook de kinderen Mart, Joke en 
Betsy van Harrie Verboord aanwezig. Dankzij hun inbreng 
hebben we niet alleen de beschikking over een diversiteit 
aan manden, maar kunnen we ook het hele proces van de 
mandenmakerij presenteren, voorzien van de juiste 
vaktermen.  
In de expositie is ook plaats ingeruimd om de creativiteit 
van Ad van Heist voor het publiek zichtbaar te maken. Voor 
de familie van Heist een bijzondere gebeurtenis, waarvoor 
Jeanne, de vrouw van Ad, hun kinderen en de broers en 
zussen van Heist zonder uitzondering de zaterdagmiddag 
hadden vrijgemaakt. Veel waardering van hun kant voor de 
ingetogen wijze, waarop we Ad en zijn werk hebben 
geportretteerd. 
Letterlijk tussen de afbeeldingen van het traditionele 
ambacht aan de ene kant en het creatieve vlechtwerk aan 
de andere kant, krijgt de heemkundige kant van de 
mandenmakerij volop aandacht, zowel door het 
gepresenteerde beeldmateriaal als de mondelinge 
toelichting daarop door Bart Beaard. 
 

 
Heemkundekring “De Erstelinghe”   
te Waalwijk  

 

Heemkundekring De Erstelinghe in Waalwijk organiseert 
een expositie over Waalwijks heemkundige Sjef Vughts 
(1919-2002). De vereniging schrijft „hij was heemkundige in 
hart en nieren, heeft vele bijzondere verzamelingen 

aangelegd en is onder meer bekend als de schatbewaarder 
van het Waalwijkse culturele erfgoed”. De tentoonstelling is 
in de „politiegang‟ van het voormalige stadhuis en is op 
woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.30 
uur.  
In hetzelfde gebouw is van 14 t/m 22 april een grote 
archeologietentoonstelling, een samenwerking van de 
heemkundekringen van Waalwijk, Sprang-Capelle en 
Waspik. 
 

 

Vlijmen in de jaren „50 en „60 
 

Heimwee naar het Vlijmen van de jaren 50 of 60, of juist 
benieuwd hoe het dorp Vlijmen er in die tijd uitzag? Vanaf  
donderdag 29 maart tot en met zaterdag 5 mei loopt de 
foto-expositie van HKK Onsenoort over die periode in de 
bibliotheek van Vlijmen. Zo‟n 400 foto‟s van straatbeelden, 
woningen, boerderijen, winkels, personen etc.. zijn te 
bezichtigen. De expositie is geopend tijdens de openings- 
uren van de bibliotheek, zie: www.bibliotheekheusden.nl.  

Speciaal voor deze expositie is een boek gemaakt met een 
selectie van ca. 200 foto's met beschrijving. Dit boek ligt ter 
inzage op de expositie en is te koop bij de Bruna 
boekwinkel in Vlijmen voor €10.  
 

 
 

Cursus „Geschiedenis van Brabant‟ 
 

In het vorige Plekbord hebben we geschreven over deze 
cursus en nu hebben we een lijst met 28 leden die 
geïnteresseerd zijn in deelname. Inmiddels hebben we op 
enkele plaatsen subsidie aangevraagd om de 
inschrijfkosten zo laag mogelijk te houden. Wanneer we de 
kosten definitief weten en wanneer we de data van de 
cursusavonden hebben vastgesteld kan men zich definitief 
inschrijven.    
 

 

http://www.bibliotheekheusden.nl/


 
 

Veerkracht 
 

Op zaterdag 24 maart is het 
boek „Veerkracht‟ van Geke 
van de Merwe, oud-
redacteur van het 
Nieuwsblad voor het Land 
van Heusden en Altena, 
verschenen. Het boek gaat 
over dit legendarische 
weekblad, dat na 116 jaar 
stopte, over de verdwenen 
drukkerij/zetterij Veerman in 
Heusden en Heesbeen en 
over Rivieren Pers. Van 
Geke, lid van onze 
vereniging, verscheen 
eerder het boek „Drunen ontsnapt aan massamoord‟.  
Het boek kost €20,- en is o.a. verkrijgbaar bij Sikkers in 
Drunen, Zin in Boeken in Heusden, bij het secretariaat en 
via de webwinkel op www.hkkonsenoort.nl 
. 

 

Lars-Arvid van Sambeek: van jonge 
onderzoeker tot afgestudeerd 
Archeoloog 
 
Onderstaand verhaal is even op de plank blijven 
liggen, dit in verband met ruimte tekort in ons 
Plekbord. Maar uiteraard willen we dit verhaal van 
Gerard Pelders u niet onthouden. Een mooi resultaat 
van Lars die al op zeer jonge leeftijd meeliep met de 
archeologische werkgroep van onze vereniging. 

 
Ik ken Lars al van toen hij een manneke van 10 was. 
Hij stond toen samen met zijn vader Wim bij ons aan de 
deur. 
Lars had scherven en pijpenkopjes gevonden bij de oude 
waterput in het centrum van Drunen, die tevoorschijn was 
gekomen bij rioolwerkzaamheden. Op de put heeft 
honderden jaren een dorpspomp gestaan, die bij de 
bevrijding van Drunen door een geallieerde tank is 
verwoest.  De scherven van Lars dateerden uit de periode 
tussen 1750 en 1800. Waarschijnlijk is de waterput toen 
aangelegd en is de ruimte er omheen gevuld met puin met 
daarin de scherven. 
Toen ik aan hem vroeg wat hij wilde worden was het zeer 
beslist: Archeoloog. Lars had veel interesse in 
geschiedenis en is dan ook naar het Gymnasium gegaan, 
want een archeoloog moet zijn klassieke talen kennen. 
Eind 2006 kwam Lars onze archeologische werkgroep 
versterken, die toen bezig was met het  uitbaggeren van de 
slotgracht op het terrein van abdij Mariënkroon. 

Daar heeft hij vele uurtjes doorgebracht  met het 
uitbaggeren, het zeven, het schoonmaken en het puzzelen 
en lijmen van het gevonden aardewerk. 
 

 
De 10 jarige Lars aan het zoeken bij de waterput in het 

centrum van Drunen 

 
Toen Lars in 2009 een onderwerp moest kiezen voor zijn 
profielwerkstuk was de keuze snel gemaakt:  
“Grachtvondsten uit de gracht van Onsenoort”. Een 
prachtige lezing en tentoonstelling over de geschiedenis 
van het kasteel met een overzicht en tijdslijn van de 
gedane 
grachtvondsten. Ik 
heb Lars daar bij 
geholpen en Lars 
had mij ook 
uitgenodigd voor die 
presentatie, waar hij 
een heel goed cijfer 
voor haalde. 
Er is zelfs een 
mooie brochure van 
Brabants Heem 
waar Lars opstaat 
dat hij aan het 
puzzelen is.  zie 
foto. Ik denk dat 
daar de echte 
interesse is geboren 
omberoepsarcheo-
loog te worden.   
 
Lars is toen ook naar Groningen vertrokken om daar aan 
de Universiteit een studie te volgen om beroepsarcheoloog 
te worden. Hij heeft daar vele terpen opgegraven. 
Afgelopen september heeft hij zijn studie met goed gevolg 
afgesloten en mag zich nu officieel Archeoloog noemen. 
Misschien kan de archeologische werkgroep in de 
toekomst nog eens een beroep op hem doen. 
 
Gerard Pelders      
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Lezing ‟10 mei 1940, de Duitsers vallen 
ons land binnen‟. 
 

 Op 10 mei 1940 
vielen de Duitsers 
ons land binnen in 
Limburg. Veel 
soldaten uit onze 
omgeving waren 
toen gemobiliseerd 
langs de Maaslinie 
of langs de Peel-
Raamstelling. Op 
de eerste dag van 
de oorlog 
sneuvelden drie 
plaatsgenoten. In 
Kessel (L) waren 
dat Mari van Esch 
uit Haarsteeg en 
Loek van Zon uit 
Vlijmen. In 
Roermond was dat Marien de Wit uit Drunen. Over de inval 
van de Duitsers, de mobilisatie van soldaten in dat gebied 
en over de staat van ons leger in die periode zal Wim 
Klinkert voor onze vereniging een lezing houden op 
maandag 23 april in de zaal van Het Oude Tramstation, 
Heusdenseweg 16 in Elshout. De aanvang van de lezing is 
19.30 uur en de entree is €4,- incl. een kop koffie/thee bij 
binnenkomst. 
Svp vooraf opgeven bij het secretariaat: per mail 
bestuur@hkkonsenoort.nl of telefonisch (0416-320995 of 

06-54723431). 
 
Wim Klinkert is hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam en aan de Nederlandse 
Defensie Academie. 

 
 

 
AGENDA   

 
Maandag 2 april expositie ‘De Mandenmakerij’ 

In de heemkamer Abdij Mariënkroon, van 13 tot 17 uur. 
 

Zondag 8 april expositie ‘De Mandenmakerij’ 

In de heemkamer Abdij Mariënkroon, van 13 tot 17 uur. 
 

Zondag 15 april expositie ‘De Mandenmakerij’ 

In de heemkamer Abdij Mariënkroon, van 13 tot 17 uur. 
 

Zondag 22 april Wandeling Vlijmens Ven 

Vertrek om 10.00 uur bij de Venkantbrug in Vlijmen 
 

Maandag 23 april Lezing Wim Klinkert 

Begint om 19.30 uur in Het Oude Tramstation in Elshout 
 

Zondag 29.4 Dorpswandeling Nederhemert 

Door Ad Hartjes en Bart Beaard. Vertrek om 10.00uur bij 
de speeltuin.  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Wie,wat,waar? 
 
 

Nico de Bonth stuurde ons deze 
foto voor de 

„mandenmakerexpositie‟,  
maar wie kan ons meer over dit 

bijzondere plaatje vertellen? 
 

Stuur uw reactie naar: 
 

redactieplekbord@hkkonsenoort.nl 

 
of bel naar: 

 0416-375835 
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