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Oude en nieuwe straatbeelden
Bijdrage van Twan van Duijnhoven

Inmiddels zijn we aangekomen in Wernhout. Vanuit het zuiden hebben we zicht het huidige Grand Café “De Bocht”.
Dit pand heeft een geschiedenis vanuit 1840, een huis destijds gebouwd door de heer Caspar van Dam,
Burgermeester van Zundert-Wernhout. Vanaf 1864 is dit pand in gebruik als café. Vele uitbaters heeft dit pand
gekend zoals Hendrik Dirken, Piet Nelemans, Petronella Driessens, Marinus Nelemans en Jacobus Nelemans om er
maar eens enkele te noemen. Vanaf 1959 draagt dit pand de naam “De Bocht” en zijn Louis en Betsy Huijbregts de
uitbaters. Samen met hun zonen Johan en Peter hebben zij een zeer bekend restaurant. In die tijd had
e
biljartvereniging “De Kromme Keu” haar stamplaats. Voor een korte periode in het begin van de 21 eeuw was dit
pand een pannenkoekenhuis met de naam “De Heksenketel”. Na een grondige renovatie heeft Wernhout haar
“Bocht” weer terug. In de tussenliggende periode is ook de verkeerssituatie op de schop gegaan en zijn de straten
rondom “De Bocht” en het daaraan grenzende tankstation, eenrichtingsverkeer geworden.
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Lezing “Patroonheiligen en bedevaartsplaatsen in de omgeving van Zundert”
door Toon van Miert
Bijdrage van José Buiks en Janus Vriends
Op dinsdag 7 november 2017 om 20.00 uur geeft Toon van Miert
in de Harmoniezaal te Rijsbergen (ingang Lagestraat 1) een lezing
over Patroonheiligen en bedevaartsplaatsen in de omgeving van
Zundert.
Toon van Miert vertelt over heiligen die in dorpen in onze omgeving
vereerd worden en voor wie in het verre verleden een bedevaart is
ontstaan: de heilige Marcoen van Dorst, moeder Anna van
Molenschot, Antonius Abt van Chaam en Jacobus de Meerdere van
Galder, die zoveel betekend heeft voor reizigers naar Santiago de
Compostela. Wat is er nog over van de bedevaarten naar die
dorpen? Toon van Miert vertelt over de levensverhalen van de
heiligen en laat zien hoe die in de kunst zijn uitgebeeld. Een zeer
boeiende lezing die zeker de moeite waard is om te bezoeken.
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Nieuws van de Heemkundekring
Werkgroep Dialecten, bijdrage van Guido Wouters
Zoals eerder aangekondigd is de werkgroep Dialecten weer fanatiek van start gegaan. We zijn woorden aan het
inventariseren, maar ook spreuken, gezegdes en uitdrukkingen. We kunnen hierbij hulp van alle leden van de
Heemkundekring goed gebruiken. Dus als iemand denkt een typisch Zunderts woord, spreuk, uitdrukking of gezegde
te kennen, geef het a.u.b. door aan bij Rina Michielsen op michielsen-dictus@planet.nl of 06-30423991 of aan Guido
Wouters op guidowouters@ziggo.nl of 06-80076669. Zo zijn we als voorbeeld op zoek naar het woord paardenwesp
(Nederlands: hoornaar). Spreken we dit uit als parawesp of als perrewesp of peirewesp? Hoe zou de juiste
dialectische schrijfwijze moeten zijn en waar zou dit dialect vandaan kunnen komen? Kun je hier meer over vertellen,
neem dan contact op met één van bovenstaande personen. Versterking van de werkgroep is overigens nog altijd
van harte welkom. Ook daarvoor kun je of Rina of Guido benaderen.
Om wat meer in gesprek met elkaar te komen is de werkgroep Dialecten elke eerste donderdag van de maand
aanwezig in De Weeghreyse te Rijsbergen. Dit is op dezelfde vaste inloopavond van de werkgroep Genealogie. Wilt
u met de werkgroep Dialecten meepraten over het Zunderts en Rijsbergs dialect, komt dan naar een van deze
avonden. De data voor het komende halfjaar zijn als volgt: in 2017; 9 november en 7 december, in 2018; 4 januari,
1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni, allen op donderdagen en van 19.00 tot 21.00 uur.
Introductieavond nieuwe leden Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
In februari 2018 wordt voor nieuwe leden van onze vereniging een introductieavond gehouden. Tijdens deze avond
zal zowel het bestuur als afgevaardigden van al onze werkgroepen, uitleg geven over hetgeen binnen onze
vereniging allemaal gebeurd. De gelegenheid voor nieuwe leden om nader kennis te maken met zowel onze
activiteiten, maar ook met de bestuursleden en leden van de diverse werkgroepen. Daarnaast is dit voor ons de
gelegenheid om nader kennis te maken met onze nieuwe leden.
Ontvangen schenkingen
De afgelopen maanden hebben wij weer diverse schenkingen mogen ontvangen:
Van Karel Hense diverse boeken.
Van Nort Marijnissen, Liza van Hoof-Herijgers, Johan van Bergen en Mevr. Braspanning hebben wij diverse
bidprentjes mogen ontvangen.
Van de familie van Willem Vriends hebben wij 45 jaargangen van de Zundertse Bode ontvangen.
Jaarvergadering Heemkundekring 2017
Op dinsdag 16 januari 2018 wordt de jaarlijkse jaarvergadering van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
gehouden. In deze jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. Zowel financieel als
wat betreft de activiteiten en dergelijke welke in 2017 zijn georganiseerd. Daarnaast geeft het bestuur inzicht in de
Jaarkalender van 2018. Deze jaarvergadering wordt tijden en/of na afloop opgeluisterd met oude verhalen verteld
door Wim Voermans. Een aantal van zijn verhalen zijn te vinden op www.wimvoermans.nl
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Agenda
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die gepland staan.
7 november 2017:
Lezing “Patroonheiligen en bedevaartplaatsen in de omgeving van Zundert” door
de heer Toon van Miert
11 december 2017:
Lezing “Geschiedenis van de B.B.A. en voorgeschiedenis van de tram” door Jan Vrijs
16 januari 2018:
Jaarvergadering Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
Februari 2018:
Introductie-avond voor nieuwe leden van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
____________________________________________________________________________________________

Interessante websites
In een eerdere nieuwsbrief hebben we hier al een aandacht aan besteed. Voor de echte onderzoekers misschien
gesneden koek, maar voor beginners zijn de onderstaande websites interessant om aan historisch onderzoek te
doen betreffende voorouders. En dan niet alleen naar de gegevens omtrent data en voorouders, maar vooral om
meer te weten te komen over de diverse randzaken.
Informatie over de ontwikkeling van de bevolking in Nederlandse plaatsen is te vinden op: www.volkstellingen.nl/nl/
Oude landkaarten en daarmee een reis door de tijd te maken, kun je doen op: www.topotijdreis.nl/
Heb je “criminele” voorouders, je kunt het checken op: www.bhic.nl/boeven
Heel veel foto’s, verhalen, voorouders e.d. van West-brabant vind je op: www.westbrabantsarchief.nl
Hadden je voorouders een auto, check dit op: www.deautovanmnopa.nl/
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