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Verzamelingen gezocht voor verzamelingendag 2020
Na het geweldige succes van de verzamelingendag in 2015, organiseert Heemkundekring De Drie Heerlijkheden op
zondag 5 juli 2020 wederom een verzamelingendag. En daarvoor zijn wij op zoek naar verzamelaars die hun
verzameling willen tentoonstellen.
Verzamelaars hebben allemaal hun eigen reden om te verzamelen. Maar één ding hebben ze gemeen; het
enthousiasme waarmee ze vertellen over hun verzameling. En of het nu theezakjes, orgels, ansichtkaarten of
Bulldog tractoren zijn, verzamelaars raken niet uitgepraat over hun passie. Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
geeft die verzamelaars de mogelijkheid om hun verzameling en hun passie te delen met anderen.
Op zondag 5 juli 2020 organiseren wij voor de tweede keer een verzamelingendag. Echter zonder verzamelaars en
verzamelingen is dat niet mogelijk. Hebt u zo’n verzameling of kent u iemand met een verzameling, wilt u deze delen
met anderen en wilt u vertellen over uw passie, geeft u zich dan op voor 28 februari 2020 door een bericht te sturen
naar: dedrieheerlijkheden@gmail.com. Wij nemen vervolgens contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
Voor deze dag zijn enkele vaste locaties beschikbaar voor de kleinere verzamelingen. Hebt u een verzameling welke
niet te verplaatsen is en u wilt toch meedoen, wij bekijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

____________________________________________________________________________________________

Heruitgave “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”
Nog enkele dagen is de heruitgave van het 100 jaar
geleden uitgebracht boek van Henri van der Hoeven, te
bestellen. De deadline voor het bestellen is 12 februari.
Nadien is het boek niet meer te bestellen en er komt
ook geen tweede druk. Uw laatste kans om dit unieke
meesterwerk in uw bezit te krijgen voor de mooie prijs
van € 27,50. En met de heldere leeswijzer van
Karel Leenders krijgt dit boek nog meer inhoud. Een
boekwerk van meer dan 470 bladzijden waarin diverse
historische onderwerpen van Zundert en Wernhout
uiterst precies en gedetailleerd zijn uitgewerkt.
Wilt u het boek bestellen, mail dan uw naam en volledig
adres naar: vanderhoeven2020@gmail.com
____________________________________________________________________________________________
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Ontvangen schenkingen
De afgelopen maanden hebben we weer diverse schenkingen ontvangen. Diverse bidprentjes ontvangen van
Corrie Braspenning. Ook had zij diverse kerkboekjes. Vanuit de nalatenschap van de familie Goetstouwers uit
Wernhout hebben we via Henk Kruijf diverse bidprentjes en foto’s ontvangen. Van Ton Kunst hebben we twee
schilderijen ontvangen van het dorpsgezicht van Zundert. Deze schilderijen zijn geschilderd door Dina de Bie, de
oudste dochter van Cornelis de Bie en Adriana Smit uit Zundert. Op onderstaande foto’s staan de twee schilderijen
en de kinderen van Cornelis en Adriana. Dina de Bie is de derde van rechts.

____________________________________________________________________________________________

Programma rondom de heruitgave van het boek
“Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”
In het weekend van 13, 14 en 15 maart worden door de projectgroep Van der Hoeven 20-20, een samenwerking van
Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout en Heemkundekring De Drie Heerlijkheden, diverse activiteiten
georganiseerd. Deze activiteiten vinden plaats op en om het landgoed De Moeren aan de Rucphenseweg 37 te
Zundert. Wandelingen over het landgoed, verhalen vertellen, schieten om de titel “Gemeentekoning” van de
gemeente Zundert, demonstraties door de vier nog actieve gildes in de gemeente Zundert, tentoonstelling over het
boek van Henri van der Hoeven en drukkerij Vorsselmans en natuurlijk de presentatie van de heruitgave van het
boek. Tijdens deze dagen kunnen de bestelde boeken afgehaald worden.
Wilt u meer informatie over de activiteiten tijdens het weekend van 13, 14 en 15 maart zoals het programma?
Hiervoor kunt u terecht op: www.dedrieheerlijkheden.nl/van-der-hoeven-20-20/van-der-hoeven-20-20-programma/
Meer informatie over het schieten om de titel “Gemeentekoning” van de gemeente Zundert is te vinden op de
speciale website: www.gemeentekoning.nl.
____________________________________________________________________________________________

Genealogie- en dialectenavond
De komende twee genealogie- en dialectenavonden worden gehouden in De Koutershof te Rijsbergen op de
eerste donderdagen van de maanden februari en maart van 19.00 uur tot 21.00 uur.
____________________________________________________________________________________________

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.
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