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Jaarvergadering Heemkundekring 2017
Dinsdag 16 januari 2018, Harmoniezaal te Rijsbergen
De jaarvergadering wordt dit jaar gehouden in de Harmoniezaal te Rijsbergen op dinsdag 16 januari 2018 en vangt
aan om 19.30 uur. De agenda van deze jaarvergadering is als volgt.
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Verslagen 2017
a. Jaarverslag 2017 van de secretaris
b. Financieel verslag 2017 van de penningmeester
c. Verslag kascommissie door Henriëtte van Dorst-Herrijgers en Joop van Outheusden en vaststelling
nieuwe kascommissie.
4. Presentatie jaarkalender 2018
5. Bestuursverkiezing
a. Aftredend volgens rooster zijn Marie Adriaensen en Toon van den Berg, deze zijn beide herkiesbaar
b. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld.
6. Diverse mededelingen door de voorzitter
7. Rondvraag
Deze jaarvergadering wordt tijdens en na afloop opgeluisterd met oude verhalen verteld door Wim Voermans,
hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Al woont Wim sinds zijn achttiende niet meer in
Zundert, hij heeft altijd een band gehouden met (Klein) Zundert, zijn ouderlijke huis en de streek. Sinds 2006 schrijft
hij veel gelezen verhalen over o.a. Zundert op zijn website (www.wimvoermans.nl). Verhalen die soms gaan over
personen en gebeurtenissen die te maken hebben met zijn jeugd in Klein Zundert.
____________________________________________________________________________________________

Lezing “De geschiedenis van de trein, tram en bus in de gemeente Zundert” door Jan Vrijs
Bijdrage van José Buiks en Janus Vriends
Vanwege zeer slechte weersomstandigheden is deze lezing niet door
gegaan. Inmiddels hebben wij een nieuwe datum gevonden en wel op
maandag 29 januari 2018
Jan Vrijs zal voornamelijk ingaan op het belang van de BBA voor
Zundert/Rijsbergen maar ook andersom waren Zundert/Rijsbergen
belangrijk voor de BBA. Belangrijk voor het grensverkeer, het
bloemencorso, maar ook voor het buurtbussenproject. Jan Vrijs zal ook
ingaan op de Zuid Nederlandse Stoomtramweg Maatschappij (ZSNM) en
de Exploitatie Buurtspoorwegen in Nederland (EBN), er zal dus ook een
stukje voorgeschiedenis van de tram worden behandeld. Deze boeiende
lezing is zeker de moeite waard om te bezoeken.
De lezing wordt gehouden op maandag 29 januari 2018 in zaal
Schuttershof, Klein Zundertseweg 38 te Klein Zundert en vangt aan om
20.00 uur. De zaal is vanaf 19.45 uur open.
____________________________________________________________________________________________

Agenda
16 januari 2018:
29 januari 2018:
19 februari 2018:

Jaarvergadering Heemkundekring
Lezing over de geschiedenis van de trein, tram en bus in de gemeente Zundert
Lezing over geschiedenis van de teelt van aardbeien en frambozen in de gemeente Zundert
en het ontstaan van de verschillende tuinbouwverenigingen in de gemeente Zundert
____________________________________________________________________________________________
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Nieuws van de Heemkundekring
Werkgroep Dialecten, bijdrage van Guido Wouters
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 dialect in de gemeente Zundert, komt dan naar een van deze
avonden. De data voor het komende halfjaar zijn als volgt: 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.
Recentelijk zijn afgevaardigden van de werkgroep Dialecten naar een symposium over dialecten geweest. Daar
werden zij onder andere gewezen op de website www.e-wbd.nl, hét elektronisch woordenboek voor Brabantse
Dialecten. Een geweldige site om het Brabants dialect te ontdekken.
Introductieavond nieuwe leden Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
In maart 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 Rina Michielsen hebben wij
diverse mutsen ontvangen. Een complete serie Oorlogskranten hebben wij ontvangen van de familie Henderson. De
familie Schipperen-De Koning heeft de heemkundekring diverse bidprentjes geschonken. Daarnaast hebben we
diverse historische boeken ontvangen van een bij het bestuur bekende schenker.
____________________________________________________________________________________________

Tentoonstelling Zonder Boer Geen Voer
Bijdrage door Annemiek van der Made
De werkgroep Archeologie en het bestuur van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden heeft medewerking verleend
aan de totstandkoming van de tentoonstelling in de Bosrand “zonder boer geen voer”, Een reizende tentoonstelling
over 5.000 jaren agrifood in West-Brabant. Op 8 december vond de opening plaats die bijgewoond werd door
ongeveer 60 belangstellenden. Wethouder De Beer opende de tentoonstelling en vertelde iets over de achtergrond
van de reizende tentoonstelling die mogelijk is gemaakt door o.a. ZLTO, erfgoed Brabant, provincie Noord-Brabant
en de gemeente Zundert. Het Zonder Boer Geen Voer-project wil de kloof tussen producent en consument
overbruggen door te laten zien hoe de verdeling van onze taken historisch gegroeid is. De tentoonstelling is
samengesteld en ontworpen door Echo tekst en presentatie. Yvonne Lammers van Echo gaf ook uitleg over het deel
van specifiek over Zundert gaat. Recent zijn sporen aangetroffen van de eerste boeren bij de Burgemeester
Manderslaan te Zundert en bij Parc Tichelt in Rijsbergen. Annemiek van de Made van de werkgroep Archeologie
vertelde vervolgens over de tentoonstelling in cultuurhistorisch museum de Weeghreyse, die samengesteld is naar
aanleiding van dit project en aansluit bij de expositie in de Bosrand. De expositie is een coproductie tussen museum
De Weeghreyse en onze werkgroep Archeologie. De expositie gaat over het dagelijks leven van de eerste boeren in
de Brons- en IJzertijd. Er zijn voorwerpen, landbouw- werktuigen, maquettes en informatie uit de Brons-en IJzertijd
te zien. Te bezoeken elke zondag van 14.00-17.00 uur in cultuurhistorisch museum de Weeghreyse, Sint Bavostraat
18 te Rijsbergen (t/m eind januari 2018). Meer informatie is te vinden op: www.zonderboergeenvoer.nl
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