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Uitlevering boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”
Anders dan oorspronkelijk gedacht, maar op 16 mei 2020 heeft dan
eindelijk de uitlevering van het boek “Bijdragen tot de kennis der
geschiedenis van Zundert en Wernhout” plaatsgevonden. Oorspronkelijk
was het idee dat deze tijdens het activiteitenweekend op 13, 14 en
15 maart opgehaald zouden worden, maar het corona-virus doorkruiste
dit plan. De 364 bestelde boeken zijn door 9 vrijwilligers in zowel de
gemeente Zundert als in de omliggende plaatsen bij de bestellers
thuisgebracht. En daarbij troffen ze blije gezichten aan. Eindelijk konden
ze een begin maken met dit lijvige boek van Henri van der Hoeven welke
100 jaar geleden is uitgebracht en is voorzien van een interessante
leeswijzer door Karel Leenders.
De activiteiten die in het activiteitenweekend van 13, 14 en 15 maart gepland stonden zoals de overhandiging van
het eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koning Wim van de Donk en aan de Burgemeester
Joyce Vermue, de officiële boekpresentatie, de wandelingen, de tentoonstelling en het slotstuk de verschieting om
“Gemeentekoning”, zijn nog niet allemaal afgeschreven. De komende tijd zal bezien worden of en hoe deze
activiteiten alsnog plaats kunnen vinden. De ontwikkeling omtrent het corona-virus en de daarmee samenhangende
richtlijnen vanuit de overheid, zullen hierbij grotendeels leidend zijn. Wanneer er ontwikkelingen zijn, houden wij u op
de hoogte.
____________________________________________________________________________________________

Onbekend attribuut
Via de Menmoerhoeve uit Etten-Leur kregen wij de vraag of
wij wat meer konden vertellen over de hiernaast afgebeelde
attributen. De lengte is ongeveer 25 cm, het onderste
gedeelte is van hout met daaraan een gietijzer hengsel. Er
zit een klepje bovenop met een ring dat open gemaakt kan
worden. Onder de deksel zit een langwerpige holte ter
grootte van het deksel.
Weet iemand wat dit is, waar dit voor gebruikt werd, hoe oud
dit is of andere wetenwaardigheden hierover? Graag deze
mailen naar dedrieheerlijkheden@gmail.com. Binnen het
bestuur heeft niemand enig idee wat dit is. Wij zien jullie
reactie graag tegemoet.
____________________________________________________________________________________________

Voortgang van (onze locatie in) de Karkooi
Ondanks het corona-virus gaan de diverse vrijwilligers bij de Karkooi
te Rijsbergen onverstoord, maar wel volgens de richtlijnen van de
overheid, verder met de bouw en inrichting van de nieuwe
ontvangstruimte, het museum én onze ruimte in de Karkooi aan de
Tiggeltsebergstraat te Rijsbergen. En onze ruimte gaat er echt mooi
uitzien. Zo’n 64 m2 vloeroppervlakte kunnen wij straks met ingang
van juni gaan inrichten. Ook dit zal wat meer tijd in beslag nemen
doordat we gezien alle richtlijnen, er niet vol tegenaan kunnen gaan.
We zijn op zoek naar een toepasselijke naam voor onze eigen ruimte. Weet u een toepasselijke naam, stuur
deze dan vóór 6 juni 2020 via e-mail naar dedrieheerlijkheden@gmail.com. Uit alle ingezonden voorstellen zal het
bestuur een keuze maken. De winnaar wordt verrast met een goed gevulde mand met daarin lokale producten.
____________________________________________________________________________________________
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Agenda Heemkundekring De Drie Heerlijkheden
Wat hebben we allemaal moeten annuleren?
Als gevolg van het corona-virus hebben wij best veel activiteiten moeten annuleren. Natuurlijk het
activiteitenweekend op 13, 14 en 15 maart in het kader van de heruitgave van het boek van Henri van der Hoeven.
De geplande excursie naar Heusden en Vught, waarvoor al best wat belangstelling was en de verzamelingendag die
gehouden zou worden op 5 juli. Heel erg jammer allemaal, maar gezien de richtlijnen van de overheid mochten deze
activiteiten niet gehouden worden.
Wat hebben we nog op ons programma staan voor dit jaar en wat is daar de status van?
Zaterdag 8 augustus staat gereserveerd voor onze vrijwilligers. De bedoeling is dat we dan een bezoek brengen aan
de Heemkundekring Amalia van Solms uit Baarle-Nassau. Zij hebben voor ons een programma in elkaar gezet. Op
dit moment is het nog niet zeker of dit wel of niet doorgaat. De kans is aanwezig dat het niet mogelijk is om ons
tijdens dat programma aan de richtlijnen van de overheid te houden en dat deze dag niet doorgaat. Ook heeft
natuurlijk Heemkundekring Amalia van Solms hier een hele grote stem in. En laten we niet vergeten, het moet ook
verantwoord zijn. Zodra wij hierover meer weten melden wij dit aan de contactpersonen van de diverse
werkgroepen.
Op donderdagavond 24 september staat de lezing “Mythen, sagen en volksverhalen” door Rini Kerstens gepland.
Op maandagavond 2 novembeer staat de lezing “Willem Kenis uit Loenhout, soldaat in het leger van Napoleon” door
Ron van Dijck op de rol. Voor de laatste lezing van dit jaar, over Dialecten in Brabant door Jos Swanenberg, was
nog geen exacte datum vastgelegd.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of wij deze lezingen door kunnen laten gaan. Dat is enerzijds afhankelijk van
de richtlijnen vanuit de overheid en anderzijds of wij en de inleiders het verantwoord vinden om de lezingen te
houden. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen omtrent deze lezingen.
In november heeft de werkgroep Archeologie een vondstendag gepland. Ook hiervan is nog niet bekend of deze
door zal gaan.
Tot slot
Wij realiseren ons dat het programma van dit jaar maar karig is. We hadden een mooi en vol programma, maar het
mocht niet zover komen als gevolg van het corona-virus. Gezondheid van een ieder gaat voor en bij alle activiteiten
zullen wij dit voorop stellen.
____________________________________________________________________________________________

Kruiseik
Op 29 november 2019 zijn zowel op de
grens van Rijsbergen met Zundert aan de
Oude Postbaan, als op de grens van
Wernhout en België, twee kruiseiken
geplant. Eerst die van Wernhout en in de
middag de kruiseik te Rijsbergen. Mede
geplant door Burgemeester Joyce Vermue
en wethouder Twan Zopfi. Inmiddels staan
deze twee kruiseiken, opgekweekt door
Boomkwekerij Buiks uit Wernhout, vol in
het blad te groeien.
De kruiseiken zijn geplaatst in het kader
van de heruitgaven van het boek van
Henri van der Hoeven. Meer informatie
over kruiseiken zie onze website onder het
menu: informatie/verhalen.
Links: Kruiseik op de grens van Rijsbergen
en Zundert.
Rechts: Kruiseik op de grens van Wernhout en
België.
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