Expositie ‘Mandenmaken en Leerlooien in Vlijmen e.o.’
Sinds begin 2018 heeft onze vereniging in de heemkamer op Mariënkroon in Nieuwkuijk een expositie over de
mandenmakerij van Vlijmen e.o.. Maandelijks is de expositie een
middag open, maar ook regelmatig voor groepen waarmee ook een
rondleiding op Mariënkroon gehouden wordt. De belangstelling voor
de expositie blijft groot, mede omdat regelmatig nieuwe
onderwerpen zijn toegevoegd, zoals ‘rotan en bamboe’ en
‘granaatmanden’. Inmiddels is ook het onderwerp ‘leerlooien in
Vlijmen’ toegevoegd en op een aantal fotopanelen is veel over de
geschiedenis ervan te zien. Ook is er een uitgebreid fotoboek
aanwezig met veel foto’s van personeelsleden van het bedrijf.
A.s. zondag 7 juli is de expositie in de kasteeltoren van Mariënkroon
weer geopend van 13.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis, er is
voldoende parkeergelegenheid, er is een traplift, voor degene die
wat minder ter been is, en een rollator is er nu ook.
Personeelsleden van Van Wagenberg–Festen tonen de
belangrijkste producten van het bedrijf: een croupon leder, een mand en groenten en fruit. Links boven is Jan
Gregoor, maar de andere namen kennen we nog niet. Foto Harrie van Wagenberg.

Fietstocht ‘Ringdijken Gemeente Heusden’
Op vrijdag 12 juli wordt er een fietstocht gereden over de ringdijken van de
gemeente Heusden. Onderweg zal Bert Meijs, mede auteur van het
boekje ‘Fietstocht door de historie en de natuur’ uitgebreid ingaan op
bijzondere gebeurtenissen of plaatsen. De tocht is ca. 35 km. lang. Gestart
wordt er om 13.00 uur bij de Emmamolen in Nieuwkuijk. Omdat de groep
niet groter mag worden dan 20 personen is voorinschrijving via
bestuur@hkkonsenoort.nl verplicht. Mocht er veel belangstelling zijn dan
zal een tweede tocht worden ingepland. Onderweg wordt er een korte
koffiepauze gehouden in Heusden. Het boekje is te koop bij Sikkers Boekhandel in Drunen of bij het secretariaat.

JULI - AGENDA
Zondag 7 juli Expositie Mandenmakerij & Leerlooierij
In de heemkamer op Mariënkroon. Geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag 12 juli Fietstocht Ringdijk en Gemeente Heusden
Zie elders in dit Plekbord
Dinsdag 16 juli Dorpswandeling Nieuwkuijk
Door Henk Roestenburg. Vertrek om 19.00 uur bij de Emmamolen.
Zondag 21 juli Dorpswandeling Nederhemert-Zuid
Door Bart Beaard. Vertrek om 10.00 uur bij de speeltuin.
Donderdag 25 juli Wandeling Landgoed PAX te Elshout
Door Toon Groot. Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats van Het Oude Tramstation

