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U ziet het goed, links in het colofon staat jaargang 40. Het Plekbord is al aan zijn 40
levensjaar begonnen. De eerste editie verscheen in1980 en werd verzorgd door Leo
Sikkers. Op zijn typemachine schreef hij toen dit tweemaandelijkse informatieblad. Hij heeft
dit volgehouden tot eind 2004. Daarna mocht ik het van hem overnemen. Gelukkig was er
met de komst van de computer op lay-out gebied inmiddels veel meer mogelijk. Zo konden
we voortaan foto‟s plaatsen bij de artikelen. Al snel werd het een maandelijkse editie, die
door onze leden altijd goed gelezen wordt, wat blijkt uit de vele reacties, druk bezochte
lezingen en wandelingen. Dat doet ons deugd. Ook deze keer weer veel informatie over
onze activiteiten in februari en dat zijn er nogal wat. Veel leesplezier.
Toon Groot

Ledenvergadering 2019
De Ledenvergadering 2019 zal gehouden worden op dinsdag 12 februari om 19.30 uur bij
Partycentrum De Remise, Grotestraat 267 te Drunen.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en algemene beschouwing door de voorzitter
2. Notulen van de ledenvergadering op 20.02.2018
3. Jaaroverzicht 2018.
4. Financieel verslag 2018.
5. Verslag kascommissie 2018.
6. Benoeming kascommissie 2019
7. Begroting 2019
8. Bestuursverkiezing
9. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
10. Activiteitenplan 2019
11. Rondvraag
12. Sluiting van de vergadering.
Na de vergadering is er nog een gezellig samenzijn in het Partycentrum.
Jaarverslag en notulen
Sinds 15 januari staat het Jaarverslag 2018 op de website www.hkkonsenoort.nl
Huishoudelijk Reglement
In het Activiteitenplan 2018 is de herziening van het Huishoudelijk Reglement als activiteit
opgenomen. Bijgesloten vindt u het bestuursvoorstel, dat onder punt 9 van de agenda
besproken zal worden

Column
De Maas
Veel affiniteit met water heb ik niet.
Zo heb ik nog nooit op een zeilboot
(mee)gevaren en bij een middagje
aan het zwembad ben ik nog bezig
om „er door‟ te gaan, wanneer de
anderen in mijn gezelschap er alweer uitkomen. Niettemin
gaat deze eerste column van 2019 over water, meer
specifiek over de rivier de Maas. Een fascinerende rivier,
die voor ons heemgebied niet één van de grote rivieren is,
nee de Maas is onze enige grote rivier.
Er zijn veel redenen om aandacht te geven aan de Maas,
sommige uit de privésfeer, maar de meeste voortkomend
uit de kennis, die ik als lid van de heemkundekring
gaandeweg heb opgedaan over de Maas. Eerst maar de
persoonlijke redenen dan? Nou, de allerbelangrijkste is, dat
ik al 46 jaar gelukkig getrouwd ben met Annelies, een
meisje van „over de Maas‟, uit Ammerzoden. Maar voordat
ik Annelies leerde kennen, heb ik 2,5 jaar in Amsterdam
gewerkt. Op maandagmorgen heen en op vrijdagavond
weer terug naar Vlijmen. Ik voel nog als de dag van
gisteren hoe als het ware mijn hart telkens weer een
vreugdeslag maakte, wanneer de trein vrijdagsavonds de
brug over de Maas bij Hedel overging. Weer thuis, weer
een paar dagen in Brabant, weer terug in mijn comfortzone.
Ook onvergetelijk is die keer, dat we gingen vissen in
Bokhoven en mijn vader tot ieders verrassing een paling
ving. Die wilde ik natuurlijk ook wel eens zien en even
natuurlijk ook vasthouden. Sindsdien ken ik de betekenis
van „zo glad als een aal‟.

midden in de Nieuwkuijkse samenleving. Ze zorgden voor
het kleuteronderwijs, het lager onderwijs voor meisjes,
verzorging van de bejaarden, handwerklessen en de
verpleging van o.m. besmettelijke zieken. Een verhaal met
allerlei bijzondere gebeurtenissen, zoals de opvang van
e
e
vluchtelingen in de 1 en 2 wereldoorlog, een ruzie met de
pastoor en een conflict met de plaatselijke bakkers.
Ik ben op zoek naar foto‟s ter illustratie van het verhaal.
Foto‟s van het gebouw, de kapel en de Lourdesgrot heb ik
al, foto‟s van de scholen, leerlingen, zusters e.d. ontbreken.
Ook persoonlijke ervaringen en verhalen zijn welkom.
Als iemand foto‟s heeft, zou ik die graag digitaal willen
ontvangen. Indien nodig kom ik ze zelf digitaliseren.
Bert Meijs
telefoon 073-5114682
email: bmeijs@planet.nl.

Maar de historische gebeurtenissen waarin de Maas een
grote rol heeft gespeeld zijn veel talrijker en, ook niet
onbelangrijk, ook veel interessanter voor heemkundigen. In
de cursus „Geschiedenis van Brabant‟, die ook ik eind 2018
gevolgd heb, komt steeds weer het beeld naar voren van
de Maas als de bovengrens van onze leefomgeving. Een
bovengrens, die maar al te vaak tevens het front bepaalde
bij allerlei oorlogen en andere schermutselingen. Dat was
al zo in de Romeinse tijd, dat hebben we ervaren bij de
Tachtigjarige Oorlog, het speelde weer toen de Fransen
eind achttiende eeuw onze patriotten te hulp schoten en ja,
ook in de Tweede Wereldoorlog en dan met name tijdens
en na de bevrijding, speelde de Maas een cruciale rol.

Bedankje

Maar we hebben ook veel strijd geleverd met de Maas zelf.
Met het systeem van overlaten, van Beers (gemeente
Cuijk) tot Baardwijk, werd het (te) hoge water in de Maas
bestreden. Veel natuurschoon in de vorm van wielen is
ontstaan in onze omgeving door dijkdoorbraken als gevolg
van Maaswater alom. Door het graven van de Bergsche
Maas werd de scheiding van Maas en Waal een feit en de
Zuiderwaterlinie, waaraan in 2018 veel publiciteit is
gegeven, zou zonder de Maas nooit ontstaan zijn.

Expositie Heemkamer, ook over
leerlooierij

Kortom, de Maas is dominant aanwezig in ons
heemgebied. De Maas is heemkunde, heemkunde is mooi,
dus de Maas is mooi, logisch toch? Maar hoe dan ook,
voor deze echte Brabander, kan maar één rivier de
allermooiste zijn, onze eigen Maas.
Adrie

St Gertrudisgesticht te Nieuwkuijk.
Ik ben bezig om een artikel te schrijven over de
geschiedenis van het St Gertrudisgesticht te Nieuwkuijk.
Het nonnenklooster stond 60 jaar letterlijk en figuurlijk

Afgelopen zondag 12 januari hebben wij een rondleiding
gehad. Onze gids was Bart Beaard. Graag willen wij onze
complimenten geven voor de manier hoe Bart dat deed. Hij
kon het heel boeiend vertellen.
We wonen pas in Vlijmen, nu weten we al veel meer over
Vlijmen.
Hartelijk dank hiervoor!
Ben en Mieke Meijer Brus

Vorig jaar zijn we in maart
begonnen met de expositie
over „Mandenmakerij in Vlijmen
e.o.‟. Elke maand zijn we een
zondagmiddag geopend
geweest en tussendoor zijn er
vele malen groepen op bezoek
geweest. Het bestuur is
bijzonder tevreden over het
aantal en over de interesse van
de bezoekers. Ook dit jaar zullen we elke maand een
zondagmiddag geopend zijn en voor groepen op afspraak.
Wel willen we dit jaar enkele thema‟s toevoegen, zoals:
„granaatmanden‟, „bamboe en rotan‟ en „leerlooien in
Vlijmen‟. Voor het laatste onderwerp vragen wij uw
medewerking.
Wij zijn op zoek naar alle informatie over het leerlooien o.a.
bij Van Wagenberg-Festen: verhalen van oudmedewerkers, foto‟s, monsters van leer, drukwerk,
gereedschappen etc. Kunt u ons helpen? Neem dan
contact op met het secretariaat.

Monumentmomentje

Friture Koks
Enigszins teleurgesteld was Kees Koks omdat de foto van
zijn vader Henk niet was opgenomen in het boek „Vlijmen
in jaren ‟50-„60‟. Zijn vader Henk is in 1959 begonnen met
een fritestent die toen stond in Vlijmen in het Akkerpad
naast café De Witte. Later is de tent verhuisd naar de
overzijde bij garage Pulles, waar nu De Oliemaat is.
Daarna werd het cafetaria en automatiek „Het Sneeuwwitje„
aan de Grote Kerk. Al meer dan 40 jaar zorgt zijn zus
Annie de Gouw-Koks voor de fritesverkoop aan het
Engelermeer, maar die wordt in het komende jaar door
Annie‟s zoon John overgenomen.

Op de foto in het midden Henk Koks, rechts zijn zus Annie en
links Truus Caron uit Heusden. De foto is uit 1959 toen de
fritestent naast café De Witte stond. Foto Kees Koks.

Wie weet waar de boternap is gebleven?
Het is inmiddels wel bekend, dat Marie van de Middelhaai
werkt aan een Vlijmens – Haarsteegs woordenboek. Daarin
komen ook tal van afbeeldingen van voorwerpen, meestal
gemaakt door Rini Wouters.
Kijk ook in haar wekelijkse
rubriek in het Weekbad
Vlijmen of op facebook.
Waar Rini helaas niet meer
aan toe is gekomen, is het
fotograferen van de
authentieke boternap van
Marie. Het is een houten
kom, doorsnee zo‟n 30 cm, hoogte 12 tot 15cm en werd
gebruikt in het huishouden aan het einde van de achttiende
eeuw.
Deze boternap is zoek en de vraag is of iemand weet, waar
die gebleven zou kunnen zijn? Marie zou er heel blij van
worden, wanneer ze de boternap weer in bezit heeft, maar
een foto ervan kan dan ook worden opgenomen in
genoemd woordenboek. Reacties graag aan
plekbord@hkkonsenoort.nl

Wie over de Hoge Maasdijk naar de Heusdense brug fietst,
komt een gedenkteken tegen bestaande uit een metalen
brugdeeltje op een betonnen sokkel met de aanduiding
1904 -1991. In dit laatste jaar wordt voor de derde keer een
brug over de Bergsche Maas bij Heusden gelegd. In 1880
is de overstromingsramp bij Nieuwkuijk mede aanleiding tot
het graven van de Bergsche Maas. Als gevolg hiervan
moet er een oeververbinding komen tussen Aalburg en
Heusden. De vraag of dit een brug of een pont moet
worden, leidt tot onenigheid tussen de gemeenten
Heusden en Waalwijk, die ieder voor zich gaan voor een
brug ter hoogte van hun grondgebied. Dankzij een slimme
zet van de burgemeester van Heusden, P. L. Honcoop, die
als er in 1883 een telling plaatsvindt van de hoeveelheid
verkeer van en naar Heusden, een groot aantal mensen
aanspoort om op de teldagen enkele malen heen en weer
te rijden, lukt het Heusden de brug bij haar gemeente
gesitueerd te krijgen. In 1894 begint men te bouwen aan
een zgn. “vakwerkbrug”. Na vier jaar is het brugdek klaar.
Het duurt echter tot 1 maart 1904 voordat de brug voor het
verkeer wordt opengesteld.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de brug tot twee
keer toe opgeblazen. In 1940 door de terugtrekkende
Nederlandse legers om de Duitse opmars te bemoeilijken.
In 1941 is de brug hiervan weer hersteld. In 1944 herhaalt
de geschiedenis zich. Daags na de Heusdense
stadhuisramp, als de geallieerden op vijf november 1944
de Bergsche Maas naderen, wordt de brug opnieuw
opgeblazen, nu door de Duitsers.

Het gedenkteken nabij de Heusdense brug

In 1990 is de verkeerssituatie op de brug zodanig, dat
besloten wordt tot de bouw van een nieuwe tuibrug. De
bestaande brug zal worden gesloopt, maar dan meldt
Suriname zich aan om de brug over te nemen. Op 9
oktober 1990 wordt door de provincie met dat land een
symbolische overdrachtssom van één gulden afgesproken.
Toch moet de Surinaamse regering voortdurend uitstel
worden verleend. Het verwijderen van de brug wordt
vertraagd vanwege geldgebrek voor transport en opslag.
Noord-Brabant houdt de boot af als er zich andere
gegadigden melden, omdat zij groot belang hecht aan
hergebruik boven verschroten. Bovendien acht men zich
aan Suriname min of meer gebonden in verband met de
gedane toezeggingen. Uiteindelijk wordt de brug
verscheept en krijgt hij in Suriname een tweede leven als
verbinding over de Coppenamerivier. Op die wijze blijft een
voor Heusden verdwenen monument toch voor het
nageslacht bewaard.
Nico Dircksens

Inleveren kopij voor volgende Plekbord
uiterlijk vóór 15 februari

voor dit onderdeel van ons programma een mooie
projectsubsidie verleend.

Wè is dè nou?
Nou, dit is een nieuwe vaste rubriek in dit Plekbord. Als
redactie, maar zeker ook als vereniging, zien we graag, dat
het Plekbord niet alleen vóór de leden is, maar deels ook
dóór de leden wordt gemaakt. Een mogelijke manier om
onze lezers te betrekken, is deze nieuwe rubriek, die dus
de naam krijgt „Wè is dè nou?‟.
Onze fotograaf Ad Hartjes is daarvoor eerst maar eens
gaan kijken bij onze buren op het terrein van Mariënkroon,
Gered Gereedschap. Daar, maar ook op andere plaatsen,
heeft hij al heel wat voorwerpen gefotografeerd, waar wij
dan de vraag aan koppelen „Wè is dè nou?‟

Weet je wat het is of heb je in ieder geval een vermoeden,
laat het ons weten via plekbord@hkkonsenoort.nl. Heb je
er ook nog een bepaalde herinnering aan, deel het met je
medeleden van onze heemkundekring.

De Geschiedenis van Joden en Heusden

2. In het voorjaar zullen we met hetzelfde thema ook een
tentoonstelling organiseren, die te zien zal zijn in de
bibliotheken van Vlijmen, Drunen en Oudheusden.
3. Ook zal dan het boek van Bert Meijs „Cis Suijs, de
geschiedenis van een Vlijmense verzetsstrijdster‟
verschijnen.

De Maansverduistering en
de Landing op de Maan
Het jaar 2019 wordt aangeduid met “Jaar van de Maan “.
Op de tweede MAANdag van de maand werd een lezing
verzorgd door Urijan Poerink Vz. Stichting Sterrenwacht
Halley.
Het onderwerp was DE MAAN in het jaar van DE MAAN.
Er was veel te vertellen over onze buurplaneet, zo bleek
maar weer deze avond.
Het motto van de werkgroep is “De ruimte om ons Heem”,
daar hoort de Maan ook bij.
De leden van de Werkgroep zijn in spannende afwachting
van een Maansverduistering, die op de vroege ochtend van
21 januari heeft plaatsgevonden tussen 4.34 uur en 7.51
uur. De maan trekt dan door de kernschaduw van de
Aarde.
Een dergelijk schitterend verschijnsel is uitermate geschikt
om zowel met het blote oog als met een verrekijker te
volgen.
Een maansverduistering is vrij zeldzaam, waarbij zon,
aarde en maan op één lijn staan.
De maan beweegt dan door de schaduw van de aarde. Op
dat moment valt er geen direct zonlicht op de maan. Toch
komt er nog een roodachtig schijnsel op het
maanoppervlak.
In de lezing werd dit verder uitgelegd.

In maart zal onze vereniging een aantal activiteiten
organiseren met het thema „De geschiedenis van Joden en
Heusden‟.
1. Op dinsdag 12 maart 2019 zullen er èn in Nieuwkuijk èn
in Vlijmen zogenaamde Stolpersteinen (struikelstenen)
gelegd worden door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
In twintig jaren heeft hij in heel Europa duizenden messing
herinneringsstenen gelegd vóór huizen waar voornamelijk
Joodse slachtoffers van WO II woonden, die tijdens de
oorlog in opdracht van de Duitsers zijn opgepakt en naar
concentratiekampen zijn gedeporteerd, alwaar ze zijn
vermoord. Bij het project zullen enkele klassen van
basisscholen worden betrokken. Johan van den Ossenblok
en Gerry de Jong, leden van de Educatie Commissie,
onderhouden hierover de contacten. Door Gemeente
Heusden is

Dhr. Urijan Poerink Voorz. v.d. Stichting Sterrenwacht Halley

Verder werden de volgende onderwerpen behandeld, de
schijngestalten van de maan, hoe zwaar is de maan
vergeleken met de Aarde? Welke Olympische prestaties

Heeft u de HBS aan het Dr. Mollercollege gevolgd en heeft
u daar nog bijzondere herinneringen aan dan stel ik het op
prijs daar kennis van te nemen. Ik ga proberen de reacties
in het artikel te verwerken.
Graag in uw reactie aangeven in welk jaar het diploma is
behaald gevolgd door uw bijzondere herinnering.
Stuur uw reactie aan jvh212@ziggo.nl
Bij voorbaat dank,
Sjef van Hulten.
Historisch Heusden

zou je op de maan kunnen leveren? Draait de maan Wel of
Niet om zijn As? Hoe ver staat de maan van ons vandaan
en blijft deze afstand door de jaren heen gelijk? Behandeld
werden ook de maanvluchten en de eerste twee
maanlandingen door Amerikanen in 1969, dit jaar dus
precies een halve eeuw geleden. Verder is de maan weer
interessant geworden voor andere landen. Zo landde
onlangs een Chinese maanlander op de achterkant van de
maan. Dit is een primeur. Door China wordt aan het einde
van dit jaar opnieuw een ruimteschip naar de maan
gezonden, nu om bodemmonsters te nemen en terug te
brengen naar de aarde. Dit jaar wil ook Israël een lander op
de maan zetten en andere landen willen er eveneens naar
toe.
Op 11 februari 2019 is de volgende bijeenkomst van de
Werkgroep Sterrenkunde Heusden. Het onderwerp is dan
“de Planeten van het Zonnestelsel” met speciale aandacht
voor de Planeet Mars.
René Esser, Voorzitter WSH

Dr. Mollercollege in Waalwijk.
Vanaf 1916 tot 1973 hebben veel leden van
Heemkundekring Onsenoort het Dr. Mollercollege in
Waalwijk bezocht. Ik ben een artikel aan het voorbereiden
over het ontstaan van de HBS in Waalwijk en de betekenis
van de school voor ons heemgebied. In 1916 is de school
begonnen als Handelsdagschool, in 1931 zijn de eerste
diploma‟s HBS-A 3 jarige opleiding uitgereikt, in 1939
gevolgd door diploma‟s 5 jarige opleiding. Vanaf 1946 zijn
de diploma‟s HBS-B behaald.

Het voormalige Dr. Mollercollege in Waalwijk.
Foto: Frank Trommelen Brabants Dagblad

Een nieuwe activiteit van onze vereniging is Historisch
Heusden met als doel onderzoek ten behoeve van
historische publicaties over de gemeente Heusden te
bevorderen en de uitgave ervan mogelijk te maken.
Bedoeld zijn publicaties die te uitgebreid zijn voor plaatsing
in het heemkundeblad Met Gansen Trou en te klein voor
een boekuitgifte. Van publicaties in de serie Historisch
Heusden is de verschijningsdatum en de omvang in aantal
pagina‟s wisselend en steeds afhankelijk van het artikel. De
publicaties komen te koop bij de boekwinkels Sikkers te
Drunen, Bruna te Vlijmen en Zin in Boeken in HeusdenVesting.
Het eerste nummer gaat
over zuster Antonio,
Catharina van
Baardwijk, in Nieuwkuijk
geboren op 30
september 1889. Op 16jarige leeftijd vertrekt zij
uit Haarsteeg, waar zij
dan in De Hoeven
woont, naar Veghel om
in te treden in de
Congregatie der Zusters
Franciscanessen. Nu
honderd jaar geleden,
op 22 februari 1919,
vertrekt zij met de S.S.
Tambora naar de Missie in Borneo, Nederlands-Indië. Zij
is er werkzaam in het onderwijs, in het ziekenhuis en in de
leprozerie (verpleging van melaatsen). Zij overlijdt op 17
oktober 1942 in Singkawang, in de periode dat op Borneo
door de Japanse bezetter bijna 3000 buitenlanders en
religieuzen in interneringskampen gevangen worden
gehouden. Het levensverhaal van zr. Antonio zal op
zaterdag 9 februari a.s. gepresenteerd worden in de kerk
van Haarsteeg na de H. Mis, die om 19.00 uur aanvangt.

AGENDA
Zondag 3 februari Expositie Mandenmakerij
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur in de heemkamer op
Mariënkroon.
Woensdag 6 februari Lezing ‘Bid- en devotieprentjes’
door Evelyne Verheggen
Aanvang 19.30 uur in De Ster te Nieuwkuijk
Zondag 10 februari Dorpswandeling
Nederhemert - Zuid
Door Bart Beaard en Ad Hartjes. Vertrek om 10.00 uur
bij de speeltuin.
Maandag 11 februari Werkgroep Sterrenkunde
met onderwerp ‘De planeten van het zonnestelsel’
Aanvang 19.30 uur in de unit op Mariënkroon
Zondag 17 februari Wandeling Baardwijkse Overlaat
Door Gien van Wijk. Vertrek om 10.00 uur Bij De Steegerf.
Zondag 24 februari Dorpswandeling Nieuwkuijk
Door Henk Roestenburg. Vertrek om 10.00 uur bij de
Emmamolen.
Zondag 10 maart Dorpswandeling Drunen
Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur op het
Raadhuisplein

Harmonie Drunen 1843-2018
Op zondag 13 januari heeft Wim Schraven, voorzitter van
Harmonie Drunen, tijdens hun Nieuwjaarsconcert het
jubileumboek gepresenteerd.
Peter de Jongh was vorig jaar druk doende om het boek op
tijd klaar te hebben, tegelijk met de expositie. Door zijn
plotselinge overlijden kon hij helaas beide niet afmaken .
Verschillende leden van de Harmonie hebben zijn werk
nadien voltooid en met een mooi resultaat. Het boek bevat
ook een In Memoriam over Peter.
Het eerste exemplaar werd door de voorzitter aan Ingrid,
de partner van Peter, overhandigd. Het bijna honderd
pagina‟s tellende boek kost €12,50 en is verkrijgbaar via:
info@harmonie-drunen.nl

Lezing over bid-, devotie- en
gedachtenisprentjes
Afgelopen jaar hebben we enkele malen contact gehad met
Evelyne Verheggen. Allereerst in april tijdens een
symposium bij het Katholiek Documentatie Centrum in
Nijmegen, waar zij een lezing gaf over haar boek „Beelden
voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprentjes in de
e
e
Noordelijke Nederlanden, 17 en 18 eeuw‟. In november
bij de presentatie en prijsuitreiking voor de
Knippenbergprijs, toen zij
één van de juryleden
was. Momenteel geeft zij
lezingen, colleges en
advies op het gebied van
religieus erfgoed,
devotionalia en kerken.
Zij is als vrij
onderzoeksmedewerker
verbonden aan het
Ruusbroecgenootschap
van de Universiteit
Antwerpen.
Op woensdag 6 februari is Evelyne Verheggen de gast van
onze vereniging om een lezing te verzorgen met als thema
„Bid-, devotie- en gedachtenisprentjes‟. Zij doet dit in de
zaal van De Ster, Nieuwkuijksestraat 73 te Nieuwkuijk. De
aanvang is 19.30 uur en de entree is €4,- incl. kop
koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden is gewenst en dat
kan bij het secretariaat: bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416320995.

Wie, wat, Waar?
De bijgaande foto is waarschijnlijk bij het cafe op de hoek
van de Bosscheweg en de Kasteeldreef. De vraag is of
iemand dit kan bevestigen

Op de foto staan rechts Johanna van Krieken met haar
kinderen. Verder zien we Opa Adrianus Schellekens en
Opoe Lucia van Schijndel, met tussen hen in Piet (de
jongen met de pet). Het is waarschijnlijk tijdens de Eerste
Wereldoorlog, getuige de ingekwartierde militairen die met
de familie op de foto gaan.
Johanna zou op familiebezoek kunnen zijn in Drunen. Het
bordje is niet echt duidelijk te lezen. In ieder geval staat er
“café”, de naam zou “de Hei” kunnen zijn. Gezien de leeftijd
van de kinderen zal het rond 1915 zijn.
Bert Meijs
telefoon 073-5114682
email: bmeijs@planet.nl.

