In dit Plekbord Extra aandacht voor enkele wandelingen in de komende weken. Daarnaast
verdient Marie van de Middelhaai d’r gróòt Hàòrstéégs, Kùìjks en Vlèèmes woordenboek het
om regelmatig onder de aandacht te worden gebracht.
Blijf genieten van de vakantie.

Dorpswandeling Vlijmen-Meliestraat
Vanwege de mooie belangstelling wordt door Heemkundekring Onsenoort deze
wandeling komende zondag 15 augustus wederom georganiseerd. De wandeling
begint om 10.00 uur en wordt geleid door Bart Beaard en Jan van der Linden. We
beginnen bij het gemeentehuis in de Julianastraat en gaan vervolgens door de Prins
Bernhardlaan, Wilhelminastraat, Meliestraat, Molenhoek, Meliepark, Meliestraat,
Julianastraat, terug naar het gemeentehuis. De lengte van de wandeling is ca. 2,7
kilometer en we hebben daarvoor ongeveer twee uur nodig. Op een aantal
vertelpunten wordt uitleg gegeven over: architectuur, bedrijfsleven, bewoners,
bomen, historie en landbouw. In verband met de corona-instructies moeten
deelnemers zich vooraf aanmelden per mail: bartbeaard1@gmail.com.

Op Meliestraat 41 staat ‘Huize Meerland’ gebouwd omstreeks 1890 door familie Mommersteeg. De villa heeft
een prachtige tuin met monumentale bomen en een in 1915 aangelegde tennisbaan. Collectie Bart Beaard.

5 september 2021 – Wandeling / rondleiding Mariënkroon

2021 is uitgeroepen tot het Brabantse Jaar van het Klooster.
In het programma zijn veel wandeltochten opgenomen en hoewel Mariënkroon formeel geen
Abdij / Klooster meer is, bieden Focolare en Heemkundekring Onsenoort gezamenlijk toch een
wandeling aan op het terrein van Mariënkroon, Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk.
Aanvang: We starten om 14.00 u vanaf de kelder in de monumentale toren van Mariënkroon
voor een wandeling langs de vele bezienswaardigheden zowel inde gebouwen als buiten op het
terrein.
De rondleiding duurt twee uur, de deelname is gratis,
Aanmelding: is verplicht via bestuur@hkkonsenoort.nl

Marie van de Middelhaai d’r gróòt
Hàòrstéégs, Kùìjks en Vlèèmes woordenboek. (2021)
Marie haar woordenboek is niet een standaard dialectwoordenlijst maar een zeer uitgebreid
cultuurhistorisch dialectwoordenboek dat een inkijk geeft in het aauwverwetse alledaagse MiddenBrabantse leven. Ieder woord is voorzien van woordsoort, verbuiging of vervoeging, vertaling en
fonetische uitspraak; daarnaast bevat het naast 10.000 dialectwoorden smakelijke anekdotes,
dialectzinnen, -gedichten en -liedjes en zwart-wit fotootjes van oude gebruiksvoorwerpen,
markante personen en typisch oude tijdsbeelden uit Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen. Marie
werkte er 6 jaar aan met medewerking van zo’n 30 plaatselijke informanten. Het boek bevat 1012
pagina’s!
Belangstelling? Ga dan naar onze webwinkel op hkkonsenoort.nl

