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                              Beste leden,


In deze Heem-info aandacht voor:

* Berichten van de bestuurstafel; 

* Open Monumentendag met een wandeling over historische grond;

* Een oproep van Thijs Braam (column);

* Reacties van bezoekers aan de tentoonstelling;

* Het Heilig Weike op de grens van Gestel en Gemonde;

* Historische spullen uit de Michaëlparochie;

* De Rabo ClubSupport actie komt er weer aan.


Van de bestuurstafel 
Allereerst een update over de 
gezondheidstoestand van onze 
voorzitter, Koos Loose. Koos heeft 
in het UMC een hartoperatie onder-
gaan, waarvan hij op dit moment 
thuis aan het herstellen is. We 
hopen, dat hij zich spoedig zo goed 
voelt, dat hij de draad van zijn 
reguliere bezigheden weer op kan 
pakken. Koos, van harte een goed 
herstel toegewenst.   
   Het grillige verloop van het 
Covid-19 virus heeft duidelijk ook 
zijn weerslag gehad op de huidige 
hoofdactiviteit van onze heem-
kundevereniging, de expositie in de 
Beekvlietboerderij. Sinds juni is de 
expositie weer te bezichtigen, maar 
in de vakantiemaand augustus 
hebben we even een pauze 
ingelast. In september, oktober en 
november is het weer mogelijk een 
bezoek te brengen. Reserveren: 
www.gijzelaarskampbeekvliet.nl. 
Hoelang de expositie nog door zal 
kunnen gaan is mede afhankelijk 
van de gesprekken met de 
gemeente, waarin een poging wordt 
gedaan de expositie een permanent 
karakter te geven. 
   Op 15 augustus jl. bezochten drie 
leden van ons bestuur de herden-
king van de fusillade van vijf gijze-
laars van Beekvliet en Haaren op  

het landgoed Gorp 
en Roovert in 
Goirle. In een 
indrukwekkende 
bijeenkomst werd 
stilgestaan bij die 
gebeurtenis op 15 
augustus 1942, 
waarbij deze vijf 
gijzelaars door de 
Duitsers werden 
vermoord als ver-
gelding voor een 
sabotagedaad door het verzet in 
Rotterdam. 
   Op zondag 12 september a.s. is 
het weer Open Monumentendag. 
Binnenactiviteiten zijn nog even niet 
mogelijk, maar wij hebben als goed 
alternatief een wandeling over de 
historische grond van het voorma-
lige complex van het kleinseminarie 
“Beekvliet”. Tijdens een wandeling 
van een klein uur kunt u nog volop 
sporen zien van wat eens een 
stevig katholiek bolwerk was. We 
vertrekken vanaf twaalf uur, zodra 
we een groep van ongeveer zes 
personen hebben. We hebben 
meerdere rondleiders, dus we 
kunnen regelmatig met een groep 
op pad. Om vier uur gaat de laatste 
groep van start.  (zie pag. 6)   

mailto:heem-info@ziggo.nl
http://www.gijzelaarskampbeekvliet.nl
http://www.gijzelaarskampbeekvliet.nl
mailto:heem-info@ziggo.nl


Column 

Een grond vol 
waarheid 
Thijs Braam 

Je kunt je op drie 
manieren met heem-
kunde bezighouden. 
Door met mensen te 
praten, door archieven 
en bibliotheken in te 
duiken en door in de 
grond te gaan graven. 
Dat laatste is in Gestel veel gebeurd. Nog vers 
in ons geheugen zitten de grote opgravingen 
in het centrum van het dorp. Hoeveel zijn dat 
er intussen geweest? De eerste keer ging het 
om wat vondsten bij de bouw van de 
waterstaatskerk in 1838. Het is dat een 
geïnteresseerde dat hoorde en er iets over 
schreef, anders hadden we het niet geweten. 
Vanaf 1961 is de grond in het centrum nog vijf 
keer, op verschillende plekken, opengemaakt 
en weer dichtgemaakt. Er is van alles gevon-
den en veel voorwerpen zijn meegenomen.  

   Er zijn nog veel meer archeologische 
onderzoeken gedaan en voorwerpen 

gevonden. Tegenwoordig moet er 
vaak onderzoek gedaan worden op 
plekken waar gebouwd wordt. 
Logisch dus dat met name de 
laatste decennia  het aantal 

onderzoeken fors is toegenomen. 
En wat denk je van de mensen die 

met metaaldetectoren over de akkers 
lopen? Gelukkig laten die nogal eens hun 
vondsten registreren. We hebben nu een lijst 
met zo’n 400 onderzoeken en die lijst is nog 
niet compleet!  
   Maar doet iemand iets met die gegevens? 
Wat hebben al die onderzoeken opgeleverd? 
Daar wil de redactie van Den Heertgang graag 
eens een aparte uitgave aan wijden. Als al die 
onderzoeksresultaten naast elkaar gelegd 
worden, wat leert dat ons over ons dorp?  
   Om daar achter te komen, is veel uitpluis- en 
speurwerk nodig. Dat is meer dan één persoon 
kan doen en bovendien is het leuker om er 
met een groepje mensen aan te werken.  
   Zin om mee te doen? Stuur dan een mailtje 
naar thijs.braam@hetnet.nl. Maar pas op, want 
het is een heel karwei en je zou er wel eens 
verslaafd aan kunnen raken. Bovendien begin 
je aan iets waarvan we nog niet weten waar 
het toe zal leiden. 

Ook een column schrijven over ons Gestels 
Heem? Mail naar heem-info@ziggo.nl. 

Impressies uit het gastenboek 
Gegijzeld maar niet Verslagen 
Sjef van Hulten 

Ondanks corona hebben een groot aantal 
bezoekers de tentoonstelling Gegijzeld maar 
niet Verslagen bezocht. Het gastenboek bevat 
zonder uitzondering positieve reacties. 

Prachtig initiatief 
Veel schrijvers spreken van een prachtig 
initiatief en vinden het resultaat indrukwek-
kend. “Vanmiddag hebben we een heel goede 
indruk gekregen van hoe de gijzelaars hier in 
Sint-Michielsgestel hebben geleefd”. Geweldig 
wat de vrijwilligers tot stand hebben gebracht. 
Kort maar krachtig; Klasse!!! 
Ik ben 83 en leuk om dit allemaal nog te zien. 
En dat in ons dorp! Ook de vertellende manier 
is prettig. “Weer even met twee voeten op de 
grond en heel blij met de vrijheid. Wat een 
onderzoek hebben jullie gedaan en wat veel 
informatie verzameld! Ook al denk je dat je iets 
weet van deze gebeurtenissen, jullie hebben 
ons nog veel meer informatie gegeven dan wij 
vermoedden. Hartelijk dank”.  
Seminaristen 
Een aantal van de bezoekers heeft als 
seminarist op Beekvliet gezeten.“Van 1958 tot 
1964 woonde ik als seminarist op Beekvliet. 
Vaagweg wist ik wel iets van het verleden van 
Beekvliet als gijzelaarskamp in WO II, maar 
pas door deze tentoonstelling kan ik me een 
levendig beeld vormen van wat zich hier toen 
heeft afgespeeld”. “Moge het verleden van 
Haaren en Beekvliet nog verder ontsloten 
worden”. “Zeer bijzonder. Veel herkenning aan 
’t gebouw, waarin ik 6 jaar verbleef”. “Boeiende 
tentoonstelling op een bijzondere plek. Tijdens 
WO II zijn twee klassen seminaristen uit Beek-
vliet opgevangen in het St. Jacobusklooster in 
Eersel”.  
Nabestaanden 
Dat de expositie interessant is voor nabe-
staanden van de gijzelaars blijkt uit onder-
staande reacties. 
Een kleinzoon schrijft: “Zoekende naar het 
verleden van mijn opa Hendrik de Jong uit het 
toenmalige (4798 kamer 46) Schaesberg heb 
ik weer wat puzzelstukjes met eigen ogen 
mogen aanschouwen. Bedankt voor jullie 
leerzame werk”. “Interessant en indrukwek-
kend, twee familieleden van mij zijn hier 
gegijzeld geweest”. Een bezoeker beschrijft de 
volgende anecdote: “Mijn oom, arts te Millin-
gen, is korte tijd gijzelaar geweest in Haaren. 
De vrouw van de Duitse Ortskommandant 
wilde alleen maar bevallen bij deze arts en dat 
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feit bracht hem na een korte periode weer 
thuis”.  
“Als neef van de op 15 augustus 1942 
gefusilleerde familieleden van Van Limburg 
Stirum was ik vanzelfsprekend geïnteres-
seerd”, schrijft Coenraad. 
Everdien schrijft: “Zeer informatief, zodat ik 
aan één middag niet genoeg had. Ontroerend 
om te ervaren hoe mijn grootvader deze tijd 
als gijzelaar wellicht beleefd heeft”.  
“Hoe bijzonder en indrukwekkend wordt dit 
deel van de Nederlandse geschiedenis weer-
gegeven! Grote complimenten aan allen die dit 
mogelijk hebben gemaakt”.  
“Mijn grootvader was een van de Indische 
gijzelaars. Er werd echter nooit hierover 
gesproken. Ik hoop dat het mogelijk wordt om 
hier een permanente tentoonstelling van de 
maken! Wellicht in samenwerking met Kamp 
Vught”. “Prachtig met veel informatie; veel 
herinneringen van mijn vader - Gijzelaar juli - 
december 1942”. “Wat bijzonder om hier met 
mijn man en kinderen te zijn en de geschie-

denis van mijn opa in 
het gijzelaarskamp te 
delen. Nu blijkt dat ook 
de oud-oom van mijn 
man hier Indische 
gijzelaar was”. “Heel 
bijzonder, ook leuk om 
de tastbare zaken te 
zien zoals de waskist 
van opa J.C Hagen, 
gelukkig is hij veilig 

thuis gekomen”.  
“Mijn ouders zijn op 6/10/1945 getrouwd. 
Vandaag 75 jaar geleden is daarmee de basis 
gelegd voor mijn bestaan als jongste kind van 
vijf. “Het is een herbeleving van de tijd dat mijn 
vader hier zat.  Dank U”. 
“Ik ben hier als kleinkind van Isaac Rutsema. 
Verhalen van grootvader komen hier weer tot 
leven. Heel nuttig dat dit verhaal weer verteld 
wordt. Het kan niet genoeg herhaald worden”, 
schrijft Elisabeth. 
“Deze indrukwekkende expositie gaf mijn 
vrouw en mij een goede impressie van het 
gijzelaarsleven dat mijn vader hier meemaak-
te” zegt Kees uit Schiedam. “Heel interessant 
en een expositie die beslist bewaard moet 
blijven. Mijn vader heeft in Beekvliet en 
Haaren gezeten. De boeken laten veel zien, 
maar deze expositie maakt het nog meer 
levend”, 
“Onder de indruk van deze prachtige 
tentoonstelling! Heel belangrijk hierover te 
blijven informeren en door te gaan met digita-
liseren en verzamelen van levensverhalen”.  
“Mijn vader zat in blok 1 kamer 46. Ik werd 
geboren toen hij 2 maanden in Beekvliet zat. Ik 

heet Michèle het lijkt me fijn nog eens contact 
te hebben met familie van kamergenoten en 
van de vrouwen ervan (die een krans hadden). 
Bedankt organisatoren”.  
Kamer 3 geeft een beeld van de executie-
plaats in Gorp en Rovert.  
“Indrukwekkend! Prachtige tentoonstelling”, 
vooral kamer 3 Fusillade”, schrijft een 
bezoeker.  “Heel veel dank 
voor deze mooie 
tentoonstelling. “Tranen 
welden op in de executie-
ruimte”. “Grote waardering 
voor de initiatiefnemers en 
makers hiervan. Dit ver-
dient landelijke aandacht”!  
“Een indrukwekkende 
expositie waar velen nog 
een bezoek aan zouden 
moeten brengen”, schrijft 
een oud-burgemeester.  
“Ook hier geldt dat wij nooit vergeten ….”! 
“Indrukwekkend en belangrijk om te behouden 
in Sint-Michielsgestel. 
Het Alledaagse leven 
“Een prachtig overzicht, dat een levendig 
beeld schetst van het alledaagse bestaan van 
de gijzelaars, hun culturele activiteiten en 
gesprekken, maar ook van de altijd aanwezige 
dreiging. Een unieke historische periode, heel 
knap geëxposeerd”. En dan is het meester-
werk ‘De glanzende kiemcel’ van Simon 
Vestdijk (lezingen over poëzie hier in het kamp 
van de grote schrijver) niet eens te zien.   
“We kregen een goed beeld van het kamp-
leven en de verbondenheid en veerkracht van 
de bewoners. De portretten van Van Veen zijn 
fenomenaal. Hulde!” 
“Wat ontzettend veel mooi materiaal”. 
Plannen voor de toekomst 
Memorabel op deze plek, waar mijn vader met 
veel anderen in afwachting van een mogelijke 
vergeldingsactie hun tijd doorbrachten, naden-
kend en sparrend over hoe ons land moest 
worden opgebouwd na het verslaan van de 
Duitsers. Daar is een welvarende natie uit 
voortgekomen. Als de Duitsers dat hadden 
kunnen voorzien was het anders met hen 
afgelopen”, schrijft Jeroen.“Deze kant van de 
oorlog was mij niet bekend. Leuk opgezet en 
interessant voor alle leeftijden”, schrijft een 
bezoeker uit Amsterdam.  
“Ook heel mooi voor de schooljeugd als een 
leerzame geschiedenisles”.  
“De tentoonstelling voert je terug naar de tijd 
dat veel plannen voor de toekomst werden 
gemaakt, weg van het oude, weg van de 
politieke en sociale hokjesgeest. Helaas is er 
weinig van terecht gekomen”! 
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Het Heilig Weike 
Sjef van Hulten 

Inventarisatieproject klein religieus erfgoed 
van start, stond in De Brug van 7 juni 2012. 
Twee heemkundeverenigingen De Heerlijkheid 
Herlaar en Den Hogert stonden bij het Heilig 
Weike op de plek waar de twee kernen van de 
gemeente elkaar raken. 

Veel mensen in 
Gemonde en in 
Gestel kennen de 
plek het Heilige 
Weike, gelegen 
aan de Dommel 
bij de Genenberg. 
De verklaring van 
de naam komt uit 
krantenartikelen 
over de vondsten 
van urnen in het 
Heilig Weike van 
de hand van C.R. 
Hermans, alles uit 
het midden van 
de 19e eeuw. De 
heer Hermans, heeft in het Provinciaal 
Dagblad het volgende bericht geschreven: 
“Sedert eenigen tijd kwam mij ter kennis dat 
men te Gemonde, gemeente St. Michiel-
Gestel van tijd tot tijd lijk-urnen had 
uitgegraven.” Hermans is daar gaan kijken en 
vond ter plaatse een akker, hoger dan de 
bijliggende landerijen, genaamd de 
Dommel-akker behorende aan de 
eigenaar van de Wielse Hoeve. Bij 
deze akker ligt het Heilig Weike, 
aan twee zijden door de Dommel, 
en aan de derde zijde door een niet 
peilbare wiel bespoeld. Deze hoeve 
en erven behoorden, voor de 
verkoping van de 7e april 1803 onder de 
domaniale goederen van den heer van St. 
Michiel-Gestel. Hermans schrijft: “De 
landlieden verhaalden mij, dat zij omtrent 
O.L.V. Lichtmis dezes jaar een pot hadden 
uitgegraven, waarin zij beenderen met asch en 
zand vonden; doch dat dezelve, zeer bros 
zijnde aan stukken uiteen viel, waarom zij dien 
weer onder den grond groeven. Van de 
landlieden kreeg hij verder te horen dat er 
sedert enige jaren nog vijf dergelijke urnen 
waren uitgegraven.   
In het midden van de 19e eeuw was er veel 
aandacht voor de geschiedenis van Brabant. 
In het Provinciaal Dagblad van den 17 dezer 
no. 75 stond een artikel over Lijk-Urnen te 
St.Michiels-Gestel.  

De vraag is wel of het echt Lijk-Urnen zijn 
geweest? In het Dagblad van ’s-Gravenhage 
02-10-1840 wordt geschreven: “Te Gemonde, 
onder St. Michielsgestel, waar volgens sommi-
gen eene Romeinsche, volgens andere eene 
Germaansche begraafplaats ontdekt is, heeft 
men den 7 September ll., […] andermaal eene 
urn gevonden van eene geelbruine kleur, die 
net van vorm, 0,29 el wijd en 0,16 el hoog is.” 

De urn was in de 
bovenste helft gevuld 
met zand, doch daar-
onder gebrande 
doodsbeenderen en 
met asch en zand 
dooreen gemengd. De 
urn is overgebracht 
naar het Brabants 
Genootschap in ’s-
Hertogenbosch”. 
Hermans schrijft in 
1840: “Gemonde 
betaalde net als 
omliggende 
gemeenten St. 
Maartens-cijnsen. Op 
de feestdag van St. 
Maarten kwamen 

cijnspligtigen op de grote Wielsche hoeve 
bijeen, om hunnen cijnsen te voldoen, en 
tevens het cijnsmaal te houden. […] Na 1850 
werd dit cijnsmaal afgeschaft”. 
Het is van elders bekend dat de Katholieke 
Kerk aan haar feesten van Allerzielen en Sint 

Maarten met de Sint Maartensvuren en St. 
Maartenscijns de aloude dodenfeesten, 

dodenvuren en dodenmaal een 
christelijke betekenis heeft weten te 
geven. Het Heilig Weike wordt 
bespoeld door een onpeilbare 
wiel.Het mag ons niet ontgaan, dat bij 

de meeste tot dusver onderzochte 
voorchristelijke kerkhoven enig water, 

hetzij stromend, hetzij stilstaand, gevonden 
wordt, terwijl men de geestenwereld in het 
middelpunt der aarde plaatste, en de overgang 
derwaarts door water plaats had. De 
onpeilbare kolk bij het heilig weike, was alzo 
de, dien de wären of geesten naar de 
onderwereld namen. Op het  heilig weike 
zullen de dode lichamen met godsdienstige 
plechtigheid verbrand zijn geweest: de asch 
werd in een  urn op de begraafplaats bijgezet 
en de ziel voer door het water naar het verblijf 
der afgestorvenen.  

Bron:  
Ons Erfgoed, HKV Den Hogert uit Gemonde.  
Archief De Heerlijkheid Herlaar 
Met dank aan H. Tilburgs Den Hogert Gemonde.   
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Uit ons archief 
Robert van Erp 

In onze vorige Heem-info wisten we u diverse 
schenkingen aan ons archief te melden, 
waaronder een grote collectie in bruikleen 
verkregen historische spullen vanuit de 
Michaëlparochie. We bespraken toen het 
schilderij van Huize Dommeloord en de 
Michaëlkerk. Helaas hebben we vooralsnog 
geen nadere informatie mogen ontvangen 
aangaande de kunstschilder hiervan: “G. v.d. 
Meer”. We houden ons aanbevolen, mocht 
iemand toch nog wat hierover kunnen 
ophelderen?! 
Wel positief nieuws dat de heer Jan Heessels 
zich meldde om mee te helpen met het 
uitzoeken en documenteren van genoemde 
schenking. Waarvoor natuurlijk onze 
erkentelijkheid! Ook beloofden wij u om een 
ander geschonken schilderij vanuit de Michaël-
parochie te bespreken, waarbij we wat uitvoe-
riger kunnen ingaan op de kunstschilder zelf.   

Het betreft een aquarel van de uit Haarlem 
afkomstige Jaap Mes (geb. 15 maart 1892). 
Op dit schilderij zien we links de oude toren 
met de toen nog aanwezige waterstaatskerk 
(afgebroken in 1932). Daarvóór diverse 
bebouwingen en boompartijen met geheel 
rechts nog zichtbaar het dak met torentje van 
de protestantse kerk. Op de voorgrond De 
Dommel. De standplaats van de schilder is 
dus het Laantje van Zegenwerp.  
Informatie aan de achterzijde van het schilderij 
leert ons dat dit kunstwerk is gemaakt tijdens 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), toen 
Jaap Mes als militair in Sint-Michielsgestel 
gelegerd was. Er wordt ook vermeld dat 
kapelaan Litjens († 21-4-’66) vóór de heg loopt 
te brevieren. Hij wordt echter slechts met een 
kleine donkere penseelstreek in het midden 

van genoemde heg door de 
kunstschilder als zodanig 
voorgesteld en is dus nauwelijks en 
zeker niet lijfelijk waarneembaar. 
Overigens kunnen we van kapelaan Johannes 
Litjens melden dat hij van 30 nov. 1912 tot 10 
apr. 1920 hier in de Michaëlparochie 
werkzaam was. 
Terug naar de maker en kunstenaar Jaap Mes, 
want behalve dit schilderij heeft hij nog veel 
meer mooie en fraaie schilderingen en 
kunstwerken in ons dorp achtergelaten.   
Zoals aangegeven was hij tijdens WO I hier in 
ons dorp ingekwartierd, samen met zo’n 750 
andere soldaten. Vóór zijn dienstperiode had 
hij al lessen gevolgd op de Haarlemse Kunst-
nijverheidsschool en op de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Door zijn 
verblijf in ons dorp kwam hij in contact met 
Mgr. Hermus, de directeur van het toenmalige 
Instituut voor Doofstommen (Kentalis). Deze 
gaf hem rond 1916 de opdracht om het voor-
portaal van de meisjeskapel te beschilderen. 
Hij maakte aldaar vier muurschilderingen met 
afbeeldingen uit het oude testament. Dit zou 
slechts het begin zijn van een bijzondere en 
langdurige samenwerking, want later zouden 
er nog vele kunstzinnige religieuze werken van 
zijn hand volgen ter verfraaiing van het 
Instituut.  
Na zijn diensttijd verruilde deze protestantse 
militair in 1917 zijn soldatenuniform voor een 
Benedictijner pij en trad in, als katholiek 
geworden broeder, in de Sint-Paulusabdij te 
Oosterhout (N.Br.). Zo werd hij broeder-
schilder en zou dat zijn hele leven blijven. Juist 
vanwege zijn schilderstalent verhuisde hij in 
1923 naar de abdij van Wisques in Noord-
Frankrijk, alwaar zijn kloosternaam frère 
François Mes luidde. 
Hij was een zeer veelzijdige, productieve 
religieuze kunstenaar die zich naast de teken- 
en schilderkunst op meerdere beroepstech-
nieken toelegde als etser, graficus, glazenier 
en houtgraveur. Zijn omvangrijk oeuvre is 
vooral kerkelijke kunst, waardoor veel van zijn 
werken zijn terug te vinden in kloosters, kerken 
en kapellen.  
Broeder François Mes onderbrak het verblijf in 
Wisques vaak voor het uitvoeren van 
opdrachten buiten de abdij. Zo was hij met 
regelmaat aanwezig op het Doveninstituut dat 
daardoor inwendig enorm door hem werd 
versierd met wandschilderingen, portretten, 
olieverfschilderijen, glas-in-loodramen en 
andere kunstuitvoeringen. In 1956 voltooide hij 
zijn laatste werk voor het Instituut; “De verrij-
zenis van Christus”, in de zijkapel van de 
jongensafdeling. Op bijgaande foto zien we 
hem daarmee bezig. (pagina 6) 
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Met enige trots mag toch wel vermeld worden 
dat er geen gebouw ter wereld is waar zoveel 
werken van hem blijvend bij elkaar zijn 
gebleven. 
Reden temeer, om ondanks alle hedendaagse 
ontwikkelingen van het huidige Kentalis, zuinig 
te zijn op het bijzonder mooie en fraaie werk 
van deze kunstzinnige godsdienstige broeder, 
die in alle eenvoud altijd bescheiden en 

 

Zondag 12 september  
Open Monumentendag.  

Een wandeling over de historische grond van 
het voormalige complex van het kleinseminarie 
“Beekvliet”. Tijdens een wandeling van een 
klein uur kunt u nog volop sporen zien van wat 
eens een stevig katholiek bolwerk was.  
Vertrek vanaf twaalf uur, met een groep van 
ongeveer zes personen.  
Er zijn meerdere rondleiders, dus we kunnen 
regelmatig met een groep op pad. Om vier uur 
gaat de laatste groep van start. 
Van harte welkom!

Heem-info 26 �6

daardoor wellicht enigszins onbekend is 
gebleven. Geheel in stijl en overeenkomstig de 
geest van het klooster.  
Hij overleed op 1 juli 1983, maar liet ons 
prachtige, blijvende herinneringen na vanuit zijn 
schilders- en kunstenaarsvakmanschap. “Maria’s 
ten Hemel opneming” in de jongenszijkapel 
getuigt daar volledig van. 

WIST U DAT …………………. 
  - De Rabo ClubSupport actie er weer aan komt? 
  - Jij tussen 4 en 25 oktober je stem kunt uitbrengen 
  - Je daarmee onze Heemkunde Vereniging kunt steunen? 
  - Dat je wel lid van de Rabobank moet zijn om te kunnen stemmen? 
  - Wij hopen dat al onze leden enthousiast onze vereniging gaan steunen!


