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Jaarvergadering donderdag 16 januari 2020
Op donderdag 16 januari 2020 is de Jaarvergadering gehouden in de Harmoniezaal te Rijsbergen. Onder een
belangstelling van 57 leden (inclusief bestuur) opende de voorzitter Toon van den Berg om 19.30 uur de
jaarvergadering van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden. In het welkom gaf de voorzitter onder andere een korte
terugblik op het afgelopen jaar, met name op het proces van de verhuizing en de “boedelscheiding” tussen de
Weeghreyse en de Heemkundekring.
Het jaarverslag werd toegelicht door de secretaris Twan van Duijnhoven. Het aantal leden is in 2019 wederom
gestegen, in 2019 per saldo met 10 nieuwe leden tot een totaal aantal leden van 330. De activiteiten van de diverse
werkgroepen werden kort door hem toegelicht. Penningmeester Guido Wouters gaf een korte toelichting op het
financieel verslag 2019. Het jaar 2019 werd afgesloten met een positief saldo van bijna € 4.000. In het jaar 2019 een
hoog resultaat vanwege de subsidie van de gemeente en de bijdrage vanuit de Clubsupport van de Rabobank. Met
ingang van 2020 komen we niet meer in aanmerking voor subsidie vanuit de gemeente in verband met een te hoog
bedrag aan algemene reserve. De kascommissie had de boeken gecontroleerd en namens de kascommissie gaf
Joop Brouwer aan dat de zaken prima op orde zijn en dat zij voorstellen om het bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid, welk voorstel onder applaus vervolgens werd aangenomen door de vergadering.
Piet Utens meldde zich aan als nieuw lid van de kascommissie en zal dit volgend jaar samen met Piet Maas op zich
nemen. Vervolgens was aan de orde de bestuursverkiezing. Aftredend volgens rooster en herkiesbaar waren José
Buiks, Janus Vriends en Twan van Duijnhoven. Alle drie werden onder applaus herkozen.
De voorzitter gaf een toelichting op de jaarkalender 2020 waarop al onze activiteiten en bijeenkomsten voor het jaar
2020 staan voor zover nu bekend. Deze jaarkalender verschijnt ook op de website van de Heemkundekring, waarbij
de mogelijkheid bestaat om bij de activiteiten waarvan meer informatie al bekend is, door te klikken naar die
informatie.
Bij de mededelingen ging de voorzitter in op de huisvesting, het project Van der Hoeven 20-20 (heruitgave boek
“Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”). De Heemkundekring is op dit moment
dakloos. Alle spullen liggen opgeslagen. Op basis van de huidige werkzaamheden in de Karkooi, is de verwachting
dat ons gedeelte eind maart 2020 opgeleverd wordt. Daarna hebben we zeker een maand nodig om onze locatie in
te richten.
Bij de rondvraag deelde Janus Mutsters mede dat hij na ruim 20 jaar stopt met voor een gedeelte rondbrengen van
de edities van de Breede Aa en een gedeelte van de nieuwsbrieven. De voorzitter bedankte Janus voor het vele
werk dat hij hierbij heeft gedaan.
Na een korte pauze werd de avond verder opgevuld met een quiz onder de enthousiaste leiding van Ed de Bakker.
Een quiz over “nepnieuws” in de gemeente Zundert in het afgelopen jaar. Na een felle strijd werden de winnaars
bekroond met de eeuwige roem. Na de quiz was er gelegenheid om gezellig met elkaar het afgelopen jaar te
evalueren en vooruit te kijken naar 2020. Een zeer goed geslaagde jaarvergadering.
____________________________________________________________________________________________

Heruitgave “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”
Nog een paar weken is de heruitgave van het 100 jaar
geleden uitgebracht boek van Henri van der Hoeven,
nog te bestellen. Een boekwerk van meer dan
400 bladzijden waarin diverse historische onderwerpen
van Zundert en Wernhout uiterst precies en
gedetailleerd zijn uitgewerkt.
Hebt u dit boek nog niet besteld of wilt u meer
informatie over dit boek en de activiteiten welke in het
weekend van 13, 14 en 15 maart 2020 worden
georganiseerd, kijk dan op:
www.dedrieheerlijkheden.nl/van-der-hoeven-20-20
Wilt u het boek bestellen, mail dan uw naam en volledig
adres naar: vanderhoeven2020@gmail.com
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Werkgroep Dialecten
Bijeenkomst in het Rijserf te Rijsbergen
De werkgroep Dialecten heeft een leesplangeske gemaakt met
daarop afbeeldingen met uitleg in het Zunderts dialect. Deze
leesplangeskes zijn uitgegeven in een placemat-vorm en zijn
verkrijgbaar via Rina Michielsen(telefoon 06-30423991). Vorig
jaar is dit leesplangeske feestelijk onthuld tijdens een muzikale
bijeenkomst op de Willaert in Zundert. Dit jaar gaat de werkgroep
dialecten het Rijserf in Rijsbergen bezoeken. Op dinsdag
4 februari 2020 om 14.30 uur zal daar de werkgroep dialecten dit
Zunderts leesplangeske presenteren, samen met een leuke
dialectenquiz én een optreden van Adri Hoppenbrouwers. Zij zal
een paar mooie liedjes zingen. Iedereen is uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn en breng gerust overige geïnteresseerden mee.
____________________________________________________________________________________________

Gemeentekoning van de gemeente Zundert
In het kader van de heruitgave van het boek van Henri van der Hoeven
worden in het weekend van 13, 14 en 15 maart diverse activiteiten
ontplooit op en om het landgoed De Moeren en Herberg “In Den Anker”
aan de Rucphenseweg 35 te Zundert. De omgeving waar het boek
destijds is geschreven. Eén van die activiteiten is de strijd om de titel
Gemeentekoning van de gemeente Zundert. Er zijn twee klassen,
één voor aangeslotenen bij een schietvereniging, zowel handboog,
kruisboog, luchtgeweer, geweer. En één voor inwoners van de
gemeente Zundert die niet aangesloten zijn bij een schietvereniging.
Deze verschieting om de Gemeentekoning vindt plaats op
zondag 15 maart. Als u hieraan wilt deelnemen moet u zich op die dag
bij de wedstrijdleiding vóór 14.00 uur hebben ingeschreven. Alle vier de
nog actieve gildes in de gemeente Zundert zijn op die dag in vol ornaat
aanwezig. Voorafgaand en tijdens deze verschieting worden door deze
gildes diverse demonstraties gegeven. Tevens worden er die middag
oude gilde attributen tentoongesteld. Een eenmalige kans om deze vier
gildes samen bezig te zien.
Meer informatie over deze verschieting en voor het volledige wedstrijdreglement, ga naar: www.gemeentekoning.nl
En wilt u meer informatie over de activiteiten tijdens het weekend van 13, 14 en 15 maart, daarvoor kunt u terecht
op: www.dedrieheerlijkheden.nl/van-der-hoeven-20-20/van-der-hoeven-20-20-programma/
____________________________________________________________________________________________

Agenda
4 februari 2020:
6 februari 2020:
11 februari 2020:
5 maart 2020:
13 maart 2020:
14 maart 2020:
15 maart 2020:

2 april 2020:

Presentatie leesplangeske door werkgroep dialecten in Het Rijserf te Rijsbergen
Genealogie- en dialectenavond in De Koutershof te Rijsbergen
Lezing “Het ontstaan van het Hertogdom Brabant”, Wierenbos, Diepstraat 12 te Wernhout.
Genealogie- en dialectenavond in De Koutershof te Rijsbergen
Officiële boekpresentatie en daarna openbare boekpresentatie “Bijdragen tot de kennis der
geschiedenis van Zundert en Wernhout”
Wandelingen over het Landgoed de Moeren, start Rucphenseweg 35 te Zundert
Verhalen vertellen in Herberg “In Den Anker”, Rucphenseweg 35 te Zundert
Wandelingen over het Landgoed de Moeren, start Rucphenseweg 35 te Zundert
Demonstraties van de vier actieve gilden in Zundert, Rucphenseweg 35 te Zundert
Verschieting om de Gemeentekoning, Rucphenseweg 35 te Zundert
Genealogie- en dialectenavond, locatie nog nader te bepalen

Op de website van de Heemkundekring www.dedrieheerlijkheden.nl is bij het onderdeel Kalender 2020 meer
informatie over de diverse activiteiten te vinden.
____________________________________________________________________________________________

