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Nieuw onderkomen voor Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
Op 1 november 2017 hebben de voorzitters en de secretarissen van Stichting Boerendag en Heemkundekring
De Drie Heerlijkheden hun handtekeningen gezet onder een overeenkomst, waarin met elkaar afgesproken is dat de
Heemkundekring zich kan vestigen in de nog te bouwen langgevelboerderij bij “De Karkooi” aan de
Tiggeltsebergstraat te Rijsbergen.
Vanwege de onzekerheid van de huidige huisvesting in
de Weeghreyse (voormalig gemeentehuis) te Rijsbergen
is Heemkundekring De Drie Heerlijkheden op zoek
gegaan naar andere huisvesting. Diverse locaties in de
gemeente Zundert zijn hierbij bekeken. Het bleek echter
moeilijk te zijn om een locatie te vinden die aan onze
voorwaarden voldeed. De sterke voorkeur ging uit naar
een ruimte die alleen maar door de Heemkundekring
gebruikt zou worden. Dat deze ruimte in een gebouw van
een ander was gevestigd, was geen probleem.
Uiteindelijk zijn wij in gesprek gekomen met Stiching
Boerendag te Rijsbergen. Zij zijn bezig met het
ontwikkelen en uitvoeren van nieuwbouw- en
renovatieplannen van hun gebouw “De Karkooi” aan de
Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen.
Ondertekening overeenkomst (foto: Addo Sprangers)

Na de eerste verkennende gesprekken was de conclusie dat beide organisaties op een lijn zitten qua doelstellingen
en visie. De eerste schetsen van de te bouwen langgevelboerderij werden aangepast en wel zodanig dat er voor
Heemkundekring De Drie Heerlijkheden een ruimte ingetekend werd van 50 m2. Deze ruimte komt voor 100% ter
beschikking aan de Heemkundekring. Daarnaast kunnen wij nagenoeg alle overige gezamenlijke ruimten gebruiken.

Plattegrondtekening en 3D impressie (eerste schetsmatige indeling)

Het blijft niet alleen bij het inhuizen bij Stichting Boerendag. Een van de gezamenlijke doelstellingen is om elkaar te
versterken bij het organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten om zodoende de kwaliteit verder te verhogen en
daardoor meer belangstelling te krijgen. Immers beide stichtingen houden zich bezig met het verleden en kunnen
elkaar daarbij van dienst zijn. Zowel Stichting Boerendag als Heemkundekring De Drie Heerlijkheden blijven
onafhankelijk van elkaar zelfstandig bestaan en ieder zal haar eigen activiteiten organiseren.
De bouwplannen van de langgevelboerderij moeten nog verder geconcretiseerd worden. De verwachting is dat na
de zomer van 2018 de mogelijke verhuisdatum zou zijn. Tot die datum blijft De Heemkundekring nog gehuisvest in
de Weeghreyse te Rijsbergen.
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Geschiedenis van Stichting Boerendag en “De Karkooi”
Boerendag
De boerendag werd de eerste keer in 1977 georganiseerd op zaterdag 6 augustus en was eigenlijk een soort
afscheid van de gecombineerde fokveedagen in Rijsbergen. Initiatiefnemer Charles Luijten had vernomen via de
besturen van zowel de rood- als zwartbontkoeien vereniging dat in 1977 de 25e gecombineerde keuring, de laatste
zou zijn.
En Charles zou Charles niet zijn, als hij daar geen plannetje mee had. Hij ging met zijn plannen naar wijlen
Burgemeester Toon Hartman en naar Nico van Dongen van de Rabobank en samen met nog een aantal werkgroep
leden werd de eerste Boerendag een feit. Veel Rijsbergse ondernemers, verenigingen en deelnemers waren er toen
present om zich te presenteren rondom de fokveekeuringen. Alles vond plaats op een terrein in de Laguiten, zo
ongeveer bij Charles voor de deur. De plaats wordt sedert 2001 gemarkeerd door het standbeeld van “de Koe”.
Het werd een succes en de Boerendag ging door. De gecombineerde keuring ging ook door, zelfs tot en met de 47e
keuring in 2000. Eerst zette het IBR virus (1999) en later de MKZ (2001) een streep door de fokveekeuring en
daarna waren enerzijds de aangescherpte wet- en regelgeving en anderzijds de veranderingen binnen de
veebedrijven de oorzaken van het niet langer plaatsvinden van een fokveekeuring. De Boerendag ging vervolgens
verder met kalver voorbrengwedstrijden en keuringen van jongvee.

De Karkooi
Ondertussen verzamelde de inmiddels Stichting Boerendag allerlei attributen zoals karren, wagens en
gebruiksvoorwerpen. Deze vonden eerst opslag in de oude kaasfabriek (op locatie waar nu de Boerenbond is) en
gingen later naar een schuur aan de Laguitensebaan (nabij waar nu de rotonde is). Maar groeide daar ook weer uit
de opslagruimte welke meteen als werkruimte fungeerde. In december 1995 heeft de toenmalige Gemeente
Rijsbergen een loods aan de Tiggeltsebergstraat gekocht en deze doorverkocht aan de Stichting Boerendag. In het
voorjaar van 1996 werd de loods met het sloophout van de schuur van de Laguitensebaan opgeknapt. In juli 1996
werd de loods in gebruik genomen. Ruim twintig jaar later is “De Karkooi” van de Stichtng Boerendag met al haar
karren, wagens, huisraad en gebruiksvoorwerpen uit grootmoeders tijd weer uit haar jasje gegroeid en zijn er
plannen om deze expositieruimte, opslag en werkplaats te verbouwen en uit te breiden.
De Karkooi is in de maanden april tot en met september iedere laatste zondag open voor publiek en ook op
afspraak. Bijna alle tijden zijn mogelijk, behalve de woensdagmiddag, want dan wordt er gewerkt door de diverse
vrijwilligers van De Karkooi.
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