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Het is feest, we hebben ons 800 lid mogen verwelkomen, een prachtig aantal voor onze
vereniging. Maar ja, we zijn natuurlijk ook een geweldige club met vele activiteiten. Sla er
dit Plekbord maar weer op na en bekijk daarbij zeker onze agenda op de laatste pagina.
Vergeet daarna niet om je aan te melden voor de gewenste activiteit.
Veel leesplezier

Welkom voor het 800ste lid
Wat er al een tijdje zat aan te komen, is
nu ook gebeurd, Heemkundekring
Onsenoort heeft het 800ste lid van de
vereniging mogen inschrijven. Mevrouw
Tonnie Hesselberth uit Nieuwkuijk bleek
een perfect gevoel voor timing te hebben,
toen ze na thuiskomst van een wandeling
met de heemkundekring besloot, dat het
lidmaatschapsformulier nu meteen maar
eens ingevuld en ingeleverd moest
worden. „Al die mooie activiteiten kunnen
immers niet voor niets georganiseerd
worden‟, aldus mevrouw Hesselberth.
Bij zo‟n mijlpaal hoort natuurlijk een
felicitatie, die door het bestuur met gepaste trots is overgebracht, mede voorzien van
enkele bijpassende geschenkjes.
Dat Heemkundekring Onsenoort, die nu inmiddels meer dan 800 leden telt, is komende
week ook te zien op het grote scherm van Hercuton langs de A59.
Op de foto mevrouw Tonnie Hesselberth tussen voorzitter Adrie Verboord (links) en
vicevoorzitter Gini van Wijk. Foto Ad Hartjes.

Met 800 leden is onze vereniging een van de grotere heemkundekringen van NoordBrabant. Volgens Harrie Boot, secretaris van Brabants Heem, ziet de lijst er nu als volgt
uit:
1. Kring Vrienden van ‟s-Hertogenbosch,
2400 leden
2. Heemkundekring Amalia van Solms, Baarle-Nassau
1900
3. Geschiedkundige Kring van Stad en Land Bergen op Zoom
1700
4. Heemkundekring De Vlasselt, Terheijden
920
5. Heemkundekring Onsenoort, Nieuwkuijk
800
Bestuurkandidaten gevraagd
ste

Dankzij de vele activiteiten van onze vereniging, hebben we begin september het 800 lid
van onze mooie vereniging mogen inschrijven. Een mooie mijlpaal, maar natuurlijk willen
we gewoon door blijven groeien. En dus moeten we onze bestaande activiteiten blijven
aanbieden, terwijl ook vernieuwing van het aanbod nodig is. Daar is een bestuur voor
nodig en daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Waar we er vroeger altijd in slaagden om met een
bestuur van 9 personen te werken, daar komen we nu al jaren niet verder dan 7 personen.
Dat is dus minder dan 1% van ons ledenbestand! Er moeten in die overige 99% toch wel
twee mensen te vinden zijn, die ons bestuur willen versterken? Denk er nog eens over na
of je echt niet wat tijd over hebt om bestuurlijk mee te gaan draaien. Dan beloof ik je, dat je
daarvoor heel wat terug zult krijgen. Laat van je horen door 06-57324970 te bellen, een
berichtje te sturen naar bestuur@hkkonsenoort.nl of gewoon een praatje met mij of een
van de medebestuurders aan te knopen.
Adrie Verboord, voorzitter

Column
„Nieuwe woorden‟
Inspiratie voor een column kan
overal vandaan komen. Wat je
daarbij vooral moet doen is altijd en
overal je oren en ogen goed open
houden. Ook iedere dag de krant lezen, wil je nog wel eens
aan de nodige inspiratie helpen. Dat geldt ook voor deze
column, waarvoor de basis is gelegd door een echte
columnist, nou ja, in ieder geval eentje, die betaald wordt
voor zijn stukjes.
Terwijl ik zijn column zat te lezen, dacht ik als vanzelf terug
aan mijn laatste column van 2015, die handelde over het
begrip „armoede‟. Daarbij gaf ik aan al onze jaargangen
van Met Gansen Trou te hebben doorzocht op begrippen
als „armoede‟ of „diaconie‟ en dat deze zoekopdrachten tot
precies 0 resultaten hadden geleid. Helemaal niets over
geschreven. Dan zou je kunnen concluderen, dat armoede
in ons heemgebied niet bestond. Waarschijnlijker is echter
dat armoede in zoveel gezinnen voorkwam, dat erover
schrijven geen nieuwswaarde had.
Nou terug naar die recente column. De schrijver ervan
heeft op de zoeksite Delpher, waarop talloze jaargangen
van talloze kranten digitaal zijn in te zien, de termen
„kwetsbaren‟ en „kansarmen‟ ingetypt. Hij had iets meer
succes dan ik met mijn MGT‟s, maar verder dan 6
referenties in de jaren vijftig voor „kwetsbaren‟ kwam hij niet
en de „kansarme‟ heeft pas het levenslicht gezien in maart
1975, toen hij dan wel zij door toenmalig premier Joop den
Uyl tot leven is gewekt.
De definitie van een „kwetsbare‟ is hierbij iemand, „die een
zwakke positie in de maatschappij bekleedt en daardoor
sneller geraakt wordt door tegenspoed‟. Maar kom op zeg,
die mensen hadden wij in ons heemgebied toch ook volop?
Mensen, die „geen luis hadden om dood te drukken‟? of om
in hetzelfde genre te blijven, mensen „die zo arm waren als
de neten‟?
Arm zeker, maar blijkbaar niet meteen kwetsbaar. Er zijn
een paar mogelijke verklaringen, die bij mij naar boven
komen. De eerste is die van de grote gezinnen. Kleren,
fietsen (als men die al had), speelgoed (idem) hoefden
nooit te worden aangeschaft voor een of twee kinderen,
maar werden elke keer weer doorgegeven aan de
volgende. Dan denk ik ook aan het begrip buren- en
familiehulp. Bij ziekte van de moeder sprong de buurvrouw
of een tante bij, zodat iedereen toch op tijd aan tafel zat en
naar school kon. Geen betaalde thuiszorg, nee, gewoon
hart voor elkaar. Bij de mannen, van wie velen boer waren,
ging het net zo. Vandaag samen hooien bij de een, morgen
bij de ander. Elkaar helpen en de beurs gesloten houden,
dat helpt als je weinig of niets hebt. Denk ook aan alle
verstelwerk, dat aan kleren werd gedaan. Gat in de broek?
Hup, lap erop. Een knol van een gat in je kous? Gewoon
stoppen en daar ga je weer. Maar misschien wel het
allerbelangrijkste: de TV-reclame was nog niet
doorgedrongen in de huiskamers. De snelle
marketingjongens waren nog niet geboren en daardoor wist
je letterlijk ook helemaal niet, wat er in de wereld te koop
was.
Adrie

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar heeft de Rabobank de Clubkascampagne of
Clubsupport actie. Verenigingen kunnen hun thema of doel
opgeven, waarop leden van de bank dan kunnen stemmen.
Vorig jaar was ons thema de traplift in de toren

van Mariënkroon en dat is een mooi project gebleken. Nu
heeft onze vereniging als thema de aankoop van een
„Audio-rondleidingsysteem‟ opgegeven, dat we willen
gebruiken bij dorpswandelingen, fietstochten en lezingen.
De leider van de groep heeft een microfoon en een zender
en de deelnemers hebben een oortelefoon en een
ontvanger.
De stemperiode is vanaf 27 september tot 14 oktober en
alleen leden, die bankieren bij de Rabobank ‟sHertogenbosch & Omstreken kunnen stemmen.

Op de foto heeft Gien van Wijk (rechts) de zender en
microfoon, Bart Beaard heeft de ontvanger en oortelefoon.

Lezing Jac Didden over de
bevrijding van onze regio.
Op vrijdagavond 1 november
organiseert onze vereniging voor
de gehele Gemeente Heusden
een lezing over de bevrijding van
onze regio ofwel de Oostelijke
Langstraat in oktober/november
1944. De inleider op deze avond
is militair-historicus dr. Jac
Didden. Van zijn hand
verschenen in de loop der jaren
vele boeken over dit onderwerp.
De lezing wordt gehouden in de
Theaterzaal van De Voorste Venne in Drunen en is
kosteloos. Bij binnenkomst krijgt u ook een kop koffie/thee
aangeboden. Omdat het aantal plaatsen beperkt is tot 344,
is aanmelding verplicht. Dat kan vanaf heden via
bestuur@hkkonsenoort.nl.
De lezing is één van de vele activiteiten die in het weekend
van 1 t/m 4 november a.s. plaatsvinden. In de media zal
hierover in de komende weken veel gepubliceerd worden.

maar de benodigde tijd is dan ~4 uur. Men kan ook zelf een
route tussen de punten bepalen. Maar alleen in de eigen
plaats het vertelpunt bezoeken is ook een mogelijkheid.
De vertelpunten zijn bezet vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur.

Middagexcursie naar Voorburg in Vught
De middagexcursie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12
oktober en gaat naar „Zorgpark Voorburg‟ van de Reinier
van Arkel Groep in Vught. We beginnen om 13.30 uur met
koffie/thee en een eigengebakken „Arkeltje‟. Dan houdt één
van de gidsen een verhaal over het ontstaan en de
veranderingen van het park en over veranderingen in de
behandeling van hun cliënten. Aansluitend maken we met
gidsen een wandeling over het park en wordt de nodige
uitleg gegeven. Het informatieboekje is inmiddels klaar. De
kosten zijn €5,- p.p. en opgave, tot maximaal 60 personen,
via bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995.

Elke deelnemer krijgt een boekje „Elk gedenkteken kent zijn
verhaal‟ en een routekaart met de benodigde informatie.
Deze worden uitgereikt, wanneer deelnemers aan hun
route beginnen door de mensen, die daar het vertelpunt
bezetten.
Er wordt ook een fietstocht georganiseerd o.l.v. Gien van
Wijk voor een groep van max 23 deelnemers. Hierover
komt in het volgende Plekbord meer informatie.

„Market Garden in de Langstraat‟.

De route: 1. Rijden op de A2/E25 richting Eindhoven. 2.
Afslag 24 nemen richting Vught en op het viaduct
rechtsaf, Haldersebaan 3. Bij T-kruising linksaf,
Glorieuxstraat 4. Op het einde linksaf, Laagstraat 5. Bij
de rotonde ziet u het richtingbord en links naar „Reinier
e
van Arkel‟ 6. Parklaan, bij de rotonde 2 afslag en na
100 meter staat iemand met een geel hesje, die de
parkeerplaats wijst.

Door onze vereniging is onlangs het boek „Market Garden
in De Langstraat – Glidermannen in Drunen en Elshout‟
uitgegeven, geschreven door Pim van Gelder. In de
afgelopen acht jaren deed hij onderzoek naar hetgeen een
groep van 48 geallieerde Engelse en Amerikaanse
militairen is overkomen na noodlandingen van hun
vliegtuigen in onze regio tijdens Market Garden op 17 en
18 september 1944. Het boek kost €20.- en is verkrijgbaar
bij boekhandel Sikkers in Drunen en bij het secretariaat.

Met de TomTom: Vught, Parklaan 8.

Bevrijdingsroute op zondag 3 november
Het doel van de Bevrijdingsroute is om aan bezoekers van
de 12 vertelpunten toe te lichten, wat er in die omgeving
tijdens het laatste jaar van de oorlog gebeurd is. De
bezoekers kunnen vragen stellen of om informatie
verzoeken. Bezoekers kunnen ook hun informatie, verhaal
etc. kwijt. Bij ieder vertelpunt wordt een lijst neergelegd,
waarop naam en adres kunnen worden genoteerd van
mensen, die wij later zouden kunnen bezoeken om hun
verhaal op te schrijven.
De route kan afgelegd worden te voet, met de fiets of met
de auto. Men kan de gehele route van ~27 km fietsen,

V.l.n.r.: Antoinette Veltman, Pim van Gelder, Onnie Veltman en
Wim Elshout. Pim heeft de eerste exemplaren van zijn boek
aangeboden.

„Ieder gedenksteen heeft zijn verhaal‟
Hoe houd je de herinnering aan de verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog levend, wanneer alle verwoestingen,
die toen zijn aangericht uit het straatbeeld zijn verdwenen?
Een herinnering, die in leven gehouden móet worden, om
de zorg voor „dit mag nooit meer gebeuren‟ te blijven
overdragen aan volgende generaties. De herinnering wordt
mede levend gehouden door talrijke herdenkingstekens in
de kernen van de gemeente Heusden. Herdenkingstekens,
die een verhaal vertellen, dat voor iedere kern een unieke
inhoud heeft. Met elkaar geven deze verhalen een
impressie van WOII in ons woongebied.
ste

Nu wij de 75 verjaardag van de bevrijding in ZuidNederland herdenken, heeft ons bestuur aan historicus Dr.
Kees van den Oord gevraagd deze verhalen op te tekenen.
Het resultaat is een boek, dat de titel heeft gekregen ‟75
Jaar Vrijheid Heusden - Ieder gedenkteken heeft zijn
verhaal‟ , ondersteund met getuigenissen van mensen, die
de bevrijding zelf hebben meegemaakt.

De kinderen aan het knutselen met allemaal
natuurlijke materialen.

Deelname is gratis, maar het is wel noodzakelijk om je aan
te melden. Vermeld hierbij met hoeveel personen je komt
(aantal volwassenen en kinderen samen) met de namen en
leeftijden van de kinderen. Mailadres:
educatie@hkkonsenoort.nl. U bent welkom vanaf 13.00
uur, waarna we echt beginnen om 13.30 uur en om 17.00
uur is het afgelopen. Al de activiteiten vinden buiten plaats,
op het terrein van Mariënkroon Nieuwkuijk. Mocht heel
slecht weer worden aangegeven, dan ontvangt iedere
ingeschrevene een mailbericht of het wel door kan gaan.

ArcheoLoon 2019

De gedenksteen in de Kerkstraat in Elshout.

Alle leden van onze vereniging krijgen dit boek als
themanummer van Met Gansen Trou, dat wordt verstuurd
op donderdag 24 oktober. Het boek wordt ook aangeboden
aan de deelnemers aan de Bevrijdingsroute op zondag 3
november. Daarna is het te koop op verkooppunten, die
nog bekend gemaakt worden.

Heemkunde, Ontdek het Samen.
Op zondag 6 oktober 2019 wordt het weer een gezellige
drukte rond de ruimte van Heemkundekring Onsenoort op
het parkeerterrein van Mariënkroon. Het is immers weer de
eerste zondag van oktober, de vaste dag waarop de
Werkgroep Educatie van de heemkundekring de
“Heemkunde, Ontdek het Samen” dag organiseert, nu al
voor de achtste keer. Het draait daarbij om de activiteiten
voor kinderen, waarbij (groot)ouders als vanzelf mee terug
genomen worden naar hun eigen kinderjaren. Een middag,
waarop kinderen misschien wel voor het eerst een
figuurzaag gaan hanteren, maar wanneer heeft de
(groot)ouder de figuurzaag voor het laatst gebruikt? Dat is
het idee, dat achter deze middag schuilt.
Voor deze dag is een programma gemaakt, waarin allerlei
vormen van „heemkunde‟ op een leuke en leerzame manier
gepresenteerd worden. Een programma, zonder daarin het
zoeken met een metaaldetector is ondenkbaar, dus die zit
er ook nu weer in. Maar verder ook uitdagende
vernieuwingen zoals touwdraaien, sjorren en knopen, het
maken van een gebintconstructie en wat te denken van het
brouwen van een heksensoepje? Weleens een klassenfoto
bekeken van 50 jaar geleden, heel lief met je broertje of
zusje in een echte schoolbank? Die kunnen we nog steeds
maken en dat doen we ook. Volop genoeg om een hele
middag lekker bezig zijn.

Tijdens de Nationale
Archeologiedagen wordt op
zondag 13 oktober in Loon
op Zand ArcheoLoon 2019
georganiseerd, een
evenement met lezingen,
expositie van archeologische
vondsten en de mogelijkheid
voor bezoekers om
archeologische vondsten te
laten beoordelen door
deskundigen (hieraan wordt door Anton van der Lee
meegewerkt). Er zijn ook speciale activiteiten voor de
jeugd. Belangstellenden kunnen zich tijdens ArcheoLoon
2019 aanmelden voor een herstart van de afdeling MiddenBrabant van de AWN – de Vereniging van Vrijwilligers in de
Archeologie. ArcheoLoon 2019 vindt plaats op zondag 13
oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur in “In den Uilenhoek”,
Weteringstraat 17a in Loon op Zand. Parkeren kan niet in
de Weteringstraat, wel op het Oranjeplein of bij de
Wetering (Ecliptica).

Monumentmomentje
In de zomermaanden stelt de grote Catharijnekerk in de
vesting op woensdag en zaterdag haar deuren open voor
belangstellende bezoekers. Loop er eens binnen.
Naast een aantal bijzondere objecten, zoals de tombe van
de Gouverneur van Friesheim liggen er in de kerk nog
diverse bijzondere grafstenen, die veel onthullen over de
geschiedenis van de vesting en de belangrijke personen,
die hierin een rol hebben gespeeld. Zo tref je op het koor
een zerk aan, waarop een schild met helm en dekkleden uit
het midden van de 16de eeuw.
De steen is voor meerdere graven als deksteen gebruikt en
daarom zijn het oorspronkelijke wapen en de inschriften
uitgehakt. Echter, het helmteken van een van de
wapenschilden is nog herkenbaar en vertoont een
uitkomende leeuw tussen 2 olifantstrompen
(olifantenslurven). Bijzonder, want dit helmteken komt in
een soortgelijke vorm voor in de familie van Willem van
Oranje, met name vanuit zijn Van Nassau kant. Onze
eerste Nederlandse koning Willem 1 heeft ook eens
voorgesteld dit
helmteken te
gebruiken voor ons
nationale wapen.
Dit is echter niet
doorgevoerd.
Hoe komt deze
aanduiding op een
grafsteen in de
kerk in Heusden?
In het Gelders
archief bevindt zich
een acte uit 1646
van overdracht
van een grafkelder
te Heusden aan de
erfgenamen van de
daar begraven
liggende Willem
van Nassau en
Christine van Erbach. Willem van Nassau-Siegen is op 12
augustus 1592 geboren te Dillenburg (het slot van Willen
van Oranje waar hij ondergedoken heeft gezeten voor de
Spanjaarden). Tijdens het beleg van Gennep in 1641
raakte hij zwaargewond. Hij stierf aan deze verwonding in
Rheinsberg, op 18 juli 1642. Tijdens zijn leven was hij heer
van Poederoijen aan de Maas, Veldmaarschalk in Staatse
Dienst, Gouverneur van Emmerik, Heusden (1626 tot
1637) en Sluis. Kortom het is waarschijnlijk dat het hier
dus de oorspronkelijke zerk betreft van Willem en zijn
vrouw. Er is een verdere vermelding dat zijn zoon Maurits
zou zijn bijgezet op 1 juli 1638.
Oké, het is niet de grote kerk van Delft, maar ook bij ons
heeft iemand van de Nassaufamilie zijn laatste rustplaats
gekregen.
Nico Dircksens

Natuurbaden in de oude gemeente
Vlijmen
Voor een artikel over de 3 natuurbaden in de gem. Vlijmen
ben ik op zoek naar aanvullende gegevens en foto‟s.
In 1949 stopt Janus van Engelen met de exploitatie van het
bad te Haarsteeg. De zwemvereniging Haarsteeg neemt
dan de exploitatie van hem over. Hij gaat alleen verder met
het bad in Nieuwkuijk.
Niet duidelijk is wanneer de zwemclub met de exploitatie in

Het zwembad aan de Nieuwkuijkse Wiel

Haarsteeg is gestopt. Janus werkte in 1954 volgens
notulen van de gemeenteraad nog in Haarsteeg. Wie weet
er meer van?
De zwemvereniging Vlijmen exploiteerde het natuurbad
van Vlijmen, gelegen vlak bij de Bossche Sloot (het huidige
woonwagenkamp). Ook van dit bad is niet duidelijk
wanneer de zwemclub hiermee is gestopt. In 1941 is het
bad nog open. Wie weet hier meer over ? Ook foto‟s en
zwemervaringen bij de drie baden zijn welkom.
Bert Meijs telefoon 073-5114682 email bmeijs@planet.nl

Liefdesbrieven

Andries Lieburg(h), soldaat in het regiment van Generaal
Van Kinschot, schrijft in 1748 een paar (liefdes)brieven aan
zijn vriendin Anna van Ennick (geboren 30-07-1724), die
volgens de envelop in de Doele (Doelen) te Vlijmen woont.
Weet iemand waar dit huis o.i.d. in Vlijmen stond of wat
ermee bedoeld werd?
Anna was een dochter van Elisabeth Schilders, die een
dochter was van de laatste bezitter/bewoner van het
“kasteel” de Hungenburgh te Vlijmen. Anna is op 31-7-1748
bevallen van een onwettig kind van Andries.
Bert Meijs email: bmeijs@planet.nl

AGENDA OKTOBER
Zondag 29 september, Dorpswandeling Vlijmen
Door Bart Beaard en Jan van der Linden. Vertrek om 10.00
uur bij Hotel Prinsen
Zondag 6 oktober, HOS-dag
Zie elders in dit Plekbord
Zaterdag 12 oktober, Middagexcursie Voorburg Vught
Zie elders in dit Plekbord.

Lezing Hildo van Engen over
“De gasthuizen van Heusden”
Op donderdagavond 3 oktober verzorgt streekarchivaris
Hildo van Engen een lezing over de Gasthuizen van
Heusden. Door de eeuwen heen waren er in Heusden
verschillende gasthuizen. Er is over deze instellingen op
het gebied van de zorg aan armen, zieken en andere
behoeftigen nog maar weinig bekend. De restauratie van
de middeleeuwse gasthuiskapel en een door het
Streekarchief georganiseerde workshop heeft recent veel
nieuwe inzichten opgeleverd. Het gaat hierbij over
Heusdense gasthuizen in de periode van de veertiende tot
en met de twintigste eeuw. De lezing van Hildo van Engen
begint om 20.30 uur. De entree bedraagt 7,50 euro.
Gouverneurshuis, Putterstraat 14 Heusden

Fiat 127, met rotan omvlochten
Onze expositie over de mandenmakerij en nu ook de
leerlooierij trekt nog altijd volop belangstellenden. Begin
september raakte ik in gesprek met een bezoeker, Kees
Bruurmijn uit Drunen, die heel enthousiast een bijzonder
verhaal begon te vertellen en daarbij ook enkele foto‟s
toonde. Mooi voor het Plekbord natuurlijk en dank aan
Kees voor het beschikbaar stellen van bijgaande foto‟s met
de daarbij behorende tekst. Kees schrijft het volgende.

Eind vorige eeuw had de heer A. Dikmans het idee om een
auto van riet (rotan) te vlechten. Als basis diende een Fiat
127. Na een uitgekiend frame van roestbestendig materiaal
te hebben aangebracht, zijn alle onderdelen apart
ingevlochten. Ook de wieldoppen en diverse interieurdelen
zijn niet vergeten. Na als blikvanger bij zijn bedrijf in Cuyk
dienst te hebben gedaan, is hij overgedragen aan een
museum. Maar ook vanuit het museum rijdt hij heden ten
dage nog regelmatig over de Nederlandse
wegen. Afgelopen voorjaar heeft hij twee jonge dames nog
opvallend vervoerd naar hun ‘geslaagden gala’.
Adrie Verboord

Zondag 20 oktober Dorpswandeling Nieuwkuijk
Door Henk Roestenburg. Vertrek om 10.000 uur bij de
Emmamolen.
Dinsdag 22 oktober, Boekpresentatie „Elke
gedenksteen heeft zijn verhaal‟.
Aanvang om 16.00 uur in „De Steeg‟ te Haarsteeg.
Info secretariaat.
Zondag 27 oktober, Wandeling Landgoed Steenenburg
Door Henk Roestenburg. Vertrek om 10.00 uur op de
parkeerplaats van Kwekerij Roestenburg.
Vrijdag 1 november, Lezing Jac Didden
Zie elders in dit Plekbord
Zondag 3 november, Bevrijdingsroute
Zie elders in dit Plekbord
Zondag 10 november, Expositie Mandenmakerij
en Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon, Geopend van 13.00 tot
17.00 uur.

Wie, Wat, Waar?
In het familiearchief van mevr. Onnie Veltman bevindt zich
een foto waarvan wij graag zouden weten welke
priesterfamilie dit is en van welk jaar? Reactie(s) graag
naar het secretariaat of de redactie van het Plekbord.

Op zoek naar foto
Ik ben op zoek naar foto‟s van Jacobus Petrus de Wilt uit
Bern, geboren te Herpt 11-12-1839, overl.10-05-1911 en
van zijn vrouw Johanna Maria Buijs ook geboren in Herpt
op 02-09-1852 en overleden 06-10-1904.
Het was een grote familie en wellicht dat één van hun
nazaten een afbeelding van het echtpaar heeft.
Bij voorbaat dank en groetjes, Jan Verhoeven
Reacties graag naar de redactie van dit Plekbord.
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