Beste lezer van ons Plekbord Extra,
In de zomermaanden, waarin er geen MGT en Plekbord verschijnt, is het fijn, dat we middels
het digitale Plekbord toch iets van ons kunnen laten horen. Er gebeurt in een veelzijdige
vereniging immers altijd wel iets, dat de moeite van het delen waard is. Maar waar we echt blij
mee zijn, is dat we weer activiteiten kunnen aankondigen. De coronacrisis heeft ook onze
activiteiten als wandelingen, lezingen en de expositie in de Heemkamer maandenlang uit de
agenda’s verbannen. Zie verderop in dit Plekbord de aankondigingen van activiteiten in de
maand augustus.
We moeten daarmee wel verantwoord omgaan, want het wordt ons nog iedere dag duidelijk
gemaakt: het virus is niet weg! Hou je aan de regels, dan kan het, ondanks de beperkingen,
toch een hele mooie augustusmaand worden.
Adrie Verboord, voorzitter

Expositie ‘Architectuur Bossche School’
Op de begraafplaats Duynhaeghe in
Drunen staat een aula die in 1976
gebouwd is in de architectuurstijl van de
Bossche School. Het is heel bijzonder dat
we van Gemeente Heusden de
medewerking gekregen hebben om in dit
gebouw hierover een expositie in te
richten. In de aula staan informatieborden
over de theorie van de architectuurstijl en
informatieborden met afbeeldingen van de
Bossche Schoolprojecten in de gemeente
Heusden. Ook is er aandacht voor het
‘letterschrift in natuursteen’ en over het
Bossche Schoolmeubilair. Maar er is ook
uitleg over de vele detailleringen binnen en buiten de aula die de architect Jan de Jong in die
periode veel toepaste.
A.s. zondagmiddag 9 augustus is de expositie weer geopend vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur. Om
13.30 en om 15.00 uur zal er een PowerPoint presentatie plaatsvinden. In verband met de
coronamaatregelen is voor de presentatie het aantal plaatsen beperkt en moet men zich vooraf
aanmelden via bartbeaard1@gmail.com.
De aula bevindt zich in het midden van de Algemene Begraafplaats aan de Akkerlaan 2 in
Drunen. De Akkerlaan is een zijweg van de Duinweg. Komend vanaf de rotonde bij De Remise
staat juist voorbij de Heidijk links het richtingbord. Bij het parkeerterrein is de ingangspoort.

Wandeling Vlijmens Ven en Moerputten
Onze gids Ad Hartjes zal a.s. zondag 9 augustus een wandeling
houden door het waterbergingsgebied Vlijmens Ven en over de
Moerputtenbrug. De twee uur durende wandeling begint om 10.00
uur vanaf de parkeerplaats bij de Venkantbrug in Vlijmen. Aan de
wandeling zijn geen kosten verbonden. In verband met de coronainstructies moeten deelnemers zich vooraf aanmelden per mail
adhartjes@gmail.com of 06-38969140
Deze wandeling is volgeboekt!

Heemkunde fans
Al enkele jaren heeft HKK Onsenoort een
eigen Facebook pagina. Die is zeker de
moeite waard om regelmatig te bezoeken.
Het is mooi om te zien, dat onze leden ook
hun eigen Fb omgeving gebruiken om het
enthousiasme voor onze vereniging te delen
met hun vrienden.

zondagen 16 en 30
augustus willen we deze
wandelingen ‘ínhalen’.
Hierbij zullen we wel
het audio-systeem
gebruiken, waarmee het
afstandhouden geen
probleem hoeft te zijn.
Het vertrek is om 10.00
uur bij Fletcher-Hotel
Prinsen, Julianastraat in Vlijmen. In verband
met de corona-instructies moeten
deelnemers zich vooraf aanmelden per mail
bartbeaard1@gmail.com of 0416-320995.

De Zachte ‘G’ prijs
In eerdere edities van het Plekbord is
hieraan al aandacht besteed. Van de
prijsuitreiking is een filmpje gemaakt. Dat
door Jos Swanenberg wordt aanbevolen.
Beste liefhebbers van het Brabants,

V.1 - Dorpswandelingen in
Vlijmen
In maart zouden we in Vlijmen enkele V.1–
Dorpswandelingen houden, maar deze
hebben we toen moeten annuleren in
verband met de coronacrisis. Op de

U had zich aangemeld voor de uitreiking van
de Zachte G-prijs op 18 maart 2020 in
Theater de Leest in Waalwijk. Helaas moest
deze bijeenkomst worden afgezegd i.v.m.
de Corona-crisis. Op 18 juni werd de Zachte
G-prijs alsnog uitgereikt tijdens een online
programma. We hebben een impressie van
het programma gemaakt en op YouTube
geplaatst. Dit is de link naar het
filmpje: https://youtu.be/RyvwFYyIz1M
Met vriendelijke groet,
Jos Swanenberg

Boekbestelling ‘Hoe de mandennijverheid
verdween’
In juni hebben wij onze leden de gelegenheid geboden om
genoemd boek tegen een gereduceerde prijs aan te schaffen.
Daarvan is goed gebruik gemaakt. Daarbij is ook een
raadselachtige betaling ontvangen vanaf een bankrekening
eindigend op ****680 ten name van Server B.V.
Is er iemand, die dit rekeningnummer herkend en die nog altijd
op het bestelde boek zit te wachten, meld je dan bij
bestuur@hkkonsenoort.nl. We zorgen, dat het boek alsnog
bezorgd wordt.

Station Vlijmen fysiotherapie de Statie Vlijmen
Per 1-4 ging onze collega Elly met pensioen. Vele vergaderingen, met de nieuwe maat Arjan,
zijn aan de overname vooraf gegaan. Een van de punten was het opknappen van de, inmiddels
15 jaar oude, praktijkruimte. Plannen gemaakt maar ja, wanneer ga je zoiets doen. Toen kwam
…Corona. Op dinsdag moesten we het werk staken en op donderdag zijn we begonnen,
behang eraf, stukadoor en schilder erin, heel veel poetsen en opruimen. Uiteindelijk o.a. een
mooie wachtruimte met alleen maar witte muren. Brainstormsessies, wat gaan we doen met de
wachtruimte. De relatie werd gelegd met de Statie en het station in Vlijmen. Zoekterm invoeren
in google en uitgekomen bij Heemkundekring Onsenoort. Een wereld ging open. Wat een
informatie en geweldig mooie foto’s. Door de hulp van Adrie Verboord en Nico de Bonth,
hiervoor onze dank, is er uiteindelijk een foto gekozen. Deze is door reclamebureau van Vugt
verwerkt tot een behang van 4 bij 2,50 meter.
Zie het resultaat,( foto’s) wat zijn wij er blij mee, een uithangbord voor onze praktijk!
De spoorverbinding tussen Lage Zwaluwe en Den Bosch was gereed in 1890, terwijl al vanaf
1886 werd gereden vanaf Lage Zwaluwe tot aan Vlijmen. Het station van Vlijmen is gebouwd in
1884. Van 1886-1950 hebben ook de stationschefs hier gewoond. Het station lag op de kruising
van de huidige Burg.Zwaansweg met de Maasroute. Er was een luxueuze wachtkamer
ingericht, voor passagiers die in de 1ste en 2e klasse wilden reizen. In 1967 zijn de gebouwen
gesloopt.
Namens fysiotherapie de Statie,
Karin de Bont

De foto aangeleverd door Nico de Bonth

Impressie van de wachtkamer door Karin de Bont

Dezelfde wand gefotografeerd door Ad Hartjes

Oproep
Beste lezers, zoals jullie weten is heemkunde een
leuke bezigheid en het is daarom dan ook één van
mijn hobby's. Daarnaast verzamel ik ook fossielen,
archeologische vondsten en speldjes. Nou weet ik het
qua fossielen en archeologische vondsten zo gauw
niet maar ik acht de kans wel groot dat er onder onze
leden mogelijk mensen zijn die thuis nog 'n hoop
speldjes hebben liggen. Daarom wil ik graag van deze
gelegenheid gebruik maken om een oproep aan jullie
te doen. Dus mocht u thuis nog speldjes hebben liggen
die u zou willen afstaan, dan houd ik mij graag
aanbevolen. U kunt contact met mij opnemen
via: martijnvdwiel@live.nl
Bedankt voor uw aandacht.
Martijn van de Wiel

Groeten uit ons Heem
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Ad Hartjes

