Secretariaat/redactie nieuwsbrief: Twan van Duijnhoven,
Oranjestraat 46, 4891 XP Rijsbergen, 076-596 8240
e-mail: dedrieheerlijkheden@gmail.com, www.dedrieheerlijkheden.nl

Negentiende jaargang, nummer 4, maart 2020
____________________________________________________________________________________________

Activiteitenweekend Van der Hoeven 20-20
Vrijdag 13 maart, zaterdag 14 maart en zondag 15 maart
Het activiteitenweekend omtrent de heruitgave van het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert
en Wernhout” van prof. mr. Henri van der Hoeven, begint met rasse schreden te naderen. Na een voorbereiding van
enkele jaren is het zover. Hieronder geven wij u het definitieve programma met de juiste aanvangstijden. Alle
activiteiten vinden plaats rondom café In den Anker aan de Rucphenseweg 35 te Zundert.
Vrijdag 13 maart staat in het teken van de heruitgave van het boek. Van
14.00 uur tot 15.30 uur vindt in besloten kring de officiële boekpresentatie
plaats. Drukker Wim Vorsselmans zal het eerste exemplaar van het boek
overhandigen aan Pieter van der Hoeven, een achterkleinzoon van
Henri van der Hoeven. Destijds 100 jaar geleden werd door drukker
Willem Vorsselmans ook het eerste exemplaar overhandigd aan
Henri van der Hoeven. Pieter van der Hoeven zal vervolgens het eerste
exemplaar overhandigen aan Wim van de Donk, Commissaris van de Koning
van Noord-Brabant. Aansluitend wordt de tentoonstelling over zowel het
boek, als Henri van der Hoeven en drukkerij Vorsselmans geopend.
Het programma wordt om 15.30 uur vervolgd door de officiële
boekpresentatie voor het publiek. Dit wordt gedaan door de bekende
historisch-geograaf Karel Leenders.
Aansluitend is er gelegenheid om de bestelde heruitgave op te halen. Dit zal
vanaf circa 16.15 – 16.30 uur mogelijk zijn. Tot circa 17.00 uur is er tevens
voor iedereen de gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken. Deze
tentoonstelling is het gehele activiteitenweekend geopend.
Zaterdag 14 maart belooft een mooie dag te worden om meer te weten
te komen over het landgoed De Moeren. Er worden op die dag over het
landgoed diverse wandelingen georganiseerd. Deze wandelingen worden
begeleidt door Mariëtte Veraart
Daarnaast worden er bij het café In den Anker diverse verhalen vertelt
door Wim Voermans, Ad van Hassel, Jack Nouws en Twan Zopfi. Gezien
hun ervaringen met het vertellen van verhalen, belooft dit interessant te
gaan worden.
Ook kan op deze dag het bestelde boek “Bijdragen tot de kennis der
geschiedenis van Zundert en Wernhout” opgehaald worden. Neem
hiervoor de e-mail mee die u hebt ontvangen.
Deze interessante middag begint om 13.00 uur en zal rond 17.00 uur
eindigen. Een mooie gelegenheid om het ophalen van uw boek te
combineren met een wandeling over het landgoed De Moeren en het
luisteren naar interessante verhalen over onder andere Zundert en
Wernhout.

De afsluitende dag op zondag 15 maart belooft een
spectaculaire dag te gaan worden. De vier nog actieve gildes
in de gemeente Zundert nemen op die dag een belangrijke
plaats in. Het programma start op die dag in de ochtend met
een mis in de Abdij Maria Toevlucht. Om 13.00 uur start het
openbaar gedeelte van het programma met een demonstratie
van de gildes St. Bavo en St. Joris uit Rijsbergen,
Sint Willibrordus uit Klein Zundert en Sint Jan uit Wernhout.
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Naast de diverse presentaties welke de vier gildes gaan
geven, vindt op zondag 15 maart voor het eerst in de
geschiedenis van de gemeente Zundert een
verschieting om de “Gemeentekoning” plaats.
Hiervoor zijn er twee klassen, een voor de onervaren
schutter en een voor de ervaren schutter. In de
gemeente Zundert zijn er in totaliteit maar liefst
21 schietverenigingen actief. Dit wordt de eerste keer in
de geschiedenis van deze verenigingen dat zij
gezamenlijk de strijd aangaan om “Gemeentekoning” te
worden. Maar ook iedere inwoner van Zundert kan
meedoen in de klasse van de onervaren schutter.
Het volledige reglement en nadere informatie over deze
unieke gebeurtenis is te vinden op de speciale website
www.gemeentekoning.nl
Om 13.00 uur wordt het eerste schot gelost door
burgermeester Joyce Vermue. Om 17.00 uur worden
de twee “Gemeentekoningen” bekend gemaakt.
Ook op deze dag is het mogelijk om de bestelde
heruitgave op te halen en wel vanaf 13.00 uur tot en
met 16.00 uur.

Deze activiteiten en de heruitgave van het boek zijn
financieel ondersteund door de hiernaast staande
organisaties. Daarnaast is een dank op zijn plaats aan
Egbert Jorissen, de initiatiefnemer van dit project en de
andere leden van de werkgroep Van der Hoeven 20-20:
André van der Kloot, Leo Stes, Maurice Geuskens,
José Buiks-Hendrickx en Toon van den Berg. Tevens
dank aan Drukkerij Vorsselmans, die zowel de eerste
uitgave als deze heruitgave heeft gedrukt én natuurlijk
de familie Van der Hoeven en daarbij in het bijzonder
achterkleinzoon Pieter van der Hoeven. Zonder al deze
mensen en instanties was dit project niet mogelijk
geweest.
____________________________________________________________________________________________

Excursie 2020, omgeving ’s-Hertogenbosch, Zaterdag 27 juni 2020
Na de geweldige excursie in 2019 naar Tongerlo en Diest te
België, gaat de reis deze keer naar de omgeving van
’s-Hertogenbosch. Er wordt gestart met een bezoek aan het
historisch vestingstadje Heusden. Daarna wordt de reis vervolgt
naar Kamp Vught. Afsluitend wordt een bezoek gebracht aan
de Parade in ’s-Hertogenbosch. Het programma voorziet ook in
een lunch en een afsluitend diner. Nadere informatie over de
excursie zoals tijden en de prijs, volgt in een latere nieuwsbrief.
Opgeven voor deze excursie kan ook pas ná het verschijnen
van die nieuwsbrief. Mocht u belangstelling hebben, reserveer
alvast de datum zaterdag 27 juni in uw eigen agenda.
____________________________________________________________________________________________
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Werkgroep archeologie organiseert veldonderzoeken (“Akkerlopen”)
Evenals in 2019 worden een drietal veldonderzoeken voorbereid. Deelname staat open voor de leden van zowel
Heemkundekring De Drie Heerlijkheden als Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout. Deze activiteit houdt in dat u
onder begeleiding van een gids een akker bezoekt, waarbij zichtvondsten uit diverse perioden – variërend van
steentijd tot heden – kunnen worden aangetroffen. Na de loop vindt een eerste voorlopige determinatie plaats en in
een later stadium beoordeling van de bijzondere vondsten door een professionele archeoloog.
De drie veldonderzoeken worden gehouden op nader vast te stellen locaties binnen de grenzen van de gemeente
Zundert, op de navolgende data:
21 maart a.s.
28 maart a.s.
5 april a.s.
Aanvang telkens om 09.30 uur, eindtijd (omstreeks) 12.00 uur
Bij interesse kunt u zich aanmelden voor één van deze data via e-mail toermalijnkristal@hotmail.com, onder
opgaaf van uw volledige naam, telefoonnummer, e-mail adres en de kring waar u lid van bent. Het aantal
deelnemers voor iedere datum is telkens gemaximeerd tot 10. Aanmelding dient te gebeuren vóór 16 maart. Gezien
de onvoorspelbaarheid van het weer is het advies laarzen en regenkleding mee te brengen. U wordt tevens
geadviseerd een zakje/tasje mee te nemen waarin u de door u aangetroffen vondsten kunt opbergen. Bijzondere
vondsten van vóór 1600 worden conform de Erfgoedwet gemeld bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; u wordt
hierover nader geïnformeerd door onze gids. Wat u vindt blijft uw eigendom. Enkele dagen voor de hiervoor
genoemde data wordt u geïnformeerd over de locaties! Voor overige vragen kunt u zich wenden tot voormeld e-mail
adres.

____________________________________________________________________________________________

Genealogie- en dialectenavond
De komende drie genealogie- en dialectenavonden (donderdagen 5 maart, 2 april en 7 mei) worden gehouden in
De Koutershof te Rijsbergen van 19.00 uur tot 21.00 uur.
____________________________________________________________________________________________

Voortgang De Karkooi
In De Karkooi wordt druk gewerkt aan de (onze) nieuwe ruimte. De vele vrijwilligers werken hard en doen hun
uiterste best om er een mooie locatie van te maken. Stuken, schilderen, vloeren leggen, loodgieterswerk,
verwarming en meer van die klussen houden de vrijwilligers de komende weken nog wel bezig. Een exacte datum
van ‘oplevering’ van onze ruimte is nog niet aan te geven, maar we rekenen erop dat we uiterlijk eind mei erin
kunnen. En dan is het aan ons om onze ruimte in te gaan richten. Stellingen plaatsten, verhuizen van het meubilair
en alle boeken en materialen die zo links en recht opgeslagen liggen. Dan nog wat computers, scanners, printers
installeren. Kortom genoeg werk te verrichten. Maar met vele handen kunnen wij deze klus klaren. Hopelijk kunnen
wij straks op hulp van onze leden rekenen, zodat wij op niet al te lange termijn goed gehuisvest zijn. Wij houden
jullie op de hoogte van de vorderingen.
____________________________________________________________________________________________
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Agenda
5 maart 2020:
13 maart 2020:
14 maart 2020:
15 maart 2020:

21 maart 2020:
28 maart 2020:
2 april 2020:
5 april 2020:
7 mei 2020:
27 juni 2020:

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
Werkgroep archeologie, veldonderzoeken
Werkgroep archeologie, veldonderzoeken
Genealogie- en dialectenavond in De Koutershof te Rijsbergen
Werkgroep archeologie, veldonderzoeken
Genealogie- en dialectenavond in De Koutershof te Rijsbergen
Excursie ’s-Hertogenbosch en omgeving

____________________________________________________________________________________________

Website, werkgroep genealogie
De laatste maanden neemt het bezoek aan onze website behoorlijk toe. Inmiddels is daar steeds meer informatie te
vinden. Met name de hoeveelheid stambomen is de laatste maand behoorlijk uitgebreid. De komende maanden
komen daar nog meer stambomen op te staan. Mist u een stamboom? Meld dit dan bij het secretariaat
(dedrieheerlijkheden@gmail.com) of bij Kees Lieshout (keeslieshout@ziggo.nl) en wij gaan onze best doen.
De werkgroep Genealogie is ook druk doende met het scannen van de vele bidprentjes die wij in beheer hebben.
Een enorme klus om die duizenden bidprentjes goed te scannen. En op termijn zijn deze bidprentje online in te zien.
Onder de rubriek “Genealogie” is al wel het meest recente overzicht van alle bidprentjes te zien. Dit zowel van
overledenen uit onze gemeente als van buiten onze gemeente. En mocht u van een bepaald bidprentje een scan
willen hebben, geen probleem, mail dan naar het secretariaat (dedrieheerlijkheden@gmail.com) of naar Kees
Lieshout (keeslieshout@ziggo.nl)/
Een andere project waar al vele jaren aan gewerkt is, met name in eerste instantie door Jac van Nijnatten en daarna
door Mike in ’t Groen, is de verwerking van de gegevens van de allereerste kadastrale kaart uit 1832. En op dit
moment zijn er door Mike contacten gelegd met HisGIS. His staat voor historisch en GIS voor Geografisch
Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm
met daarachter informatie over wat er op te zien is. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het
hier en nu. Met HisGIS kan in het verleden worden gereisd. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde
oudste kadaster, dat in de Franse tijd is gestart en in 1832 in werking trad. Daarin zijn zo’n 3 miljoen percelen voor
heel Nederland precies in kaart gebracht, waarbij van elk perceel de omvang, eigenaar, het gebruik, de vegetatie en
de getaxeerde waarde zijn aangegeven. Het Napoleontisch kadaster is te beschouwen als de eerste systematische
en complete inventarisatie van bodem, bezit en kapitaal. Hieronder staat een gedeelte van een schermaftrek van
een perceel in Gilze en Rijen.

Ook de gegevens van Rijsbergen worden in dit systeem opgenomen. In de toekomst zal ook verder gewerkt worden
aan de andere plaatsen van de gemeente Zundert. Meer informatie over dit project is te vinden op de website
www.hisgis.nl.
____________________________________________________________________________________________

