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Voortgang eigen ruimte Heemkundekring in De Karkooi
Alles wat in het archief moet, staat nu zo’n beetje op zijn plek.
Recentelijk zijn diverse boekenkasten gekocht, zodat alle boeken
die nu nog in kisten liggen ook hun plekje kunnen krijgen. Dan
wordt het tijd voor verdere inrichting en aankleding van onze
werk/vergaderruimte. Ook de ICT (computers, schermen,
scanners, printers) zal de komende tijd verder uitgezocht worden.
Nog voldoende werk te verrichten. We hopen dat we einde van het
jaar onze ruimte ingericht en al kunnen presenteren aan u.

____________________________________________________________________________________________

Rabobank Clubsupport
Ook dit jaar doen wij mee aan de fantastische actie van de Rabobank, de Clubsupport. Vorig jaar hebben we
hiermee een heel mooi bedrag opgehaald en het zou fijn zijn als we dat dit jaar minimaal kunnen evenaren. Bent u
lid van de Rabobank dan ontvangt u automatisch informatie over hoe u moet stemmen. De stemperiode loopt vanaf
5 oktober 2020 tot 25 oktober 2020. Uw stem kunnen we goed gebruiken om onze eigen ruimte nog mooier en
effectiever in te richten.
Laat uw stem niet verloren gaan en steun Heemkundekring De Drie Heerlijkheden.
Wij staan vermeld bij de plaats Zundert onder de naam “De Drie Heerlijkheden”.

____________________________________________________________________________________________

Oktober uitgave “Het Land aan de Breede Aa”
Bij het maken van deze nieuwsbrief wordt ook de laatste hand gelegd aan de oktober uitgave van “Het Land aan de
Breede Aa”. Deze keer gaat het over dorpsgenoten die in de 19e eeuw of gevochten hebben in het leger van
Napoleon of in het leger van Paus Pius IX. Dit boekje van de hand van José Buiks-Hendrickx geeft een goede inkijk
hoe dit destijds er allemaal aan toe ging en wie daar vanuit de huidige gemeente Zundert bij betrokken zijn geweest.
____________________________________________________________________________________________

Veldlopen
In het voorjaar van 2019 hebben we met diverse groepen veldlopen gedaan. Hierbij zijn diverse mooie vondsten
gedaan. Zowel mooi wat betreft oudheid, maar ook mooi wat betreft herkenbaarheid. In de maand november worden
de belangrijkste zeven vondsten gedetermineerd en beoordeeld of deze in aanmerking komen voor aanmelding bij
het Provinciaal Brabant Depot. In onze nieuwsbrief van november zullen we meer aandacht hieraan besteden. Ook
dan zullen we de vondsten welke historisch misschien niet zo interessant zijn nader onder de aandacht brengen.
Gezien het enthousiasme van de deelnemers en de vondsten die gedaan zijn, komt er waarschijnlijk een vervolg op
deze veldlopen.
____________________________________________________________________________________________
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Onverwachte tegenvaller voor de Akkermolen
Eind augustus is bij inspectie van de Akkermolen gebleken dat de zogenaamde steenbalk, die cruciaal is voor de
constructie van de molen (hierop rust ca. 80-85 % van het gewicht van de molen), ernstig is aangetast door de
schimmel bruinrot. Normaal gesproken gaat een steenbalk wel 100 jaar of langer mee, zo'n aantasting door bruinrot
is dus een onverwachte tegenvaller die niet te voorzien is. Meteen na het bekend worden van deze calamiteit
hebben de molenaars en de gemeente Zundert actie ondernomen en besloten om de molen te laten stutten, dit om
ongelukken en verdere schade te voorkomen. Dit houdt dus wel in dat er in de molen voorlopig geen bezoekers
meer kunnen worden ontvangen en dat de molen dus ook niet kan draaien. Het bestuur van de Stichting Akkermolen
heeft ondertussen overleg gehad met de gemeente Zundert die eigenaar is van de molen. Besloten is om op zo kort
mogelijke termijn te inventariseren wat dit betekent qua financiën, enz. Daarnaast: kan de restauratie spoedig
worden uitgevoerd door een molenmaker? Bekend is dat er niet zo veel vaklui zijn die een dergelijke klus kunnen
klaren en ze hebben ook allemaal volop werk. Hopelijk weten we binnenkort meer en kan er voortvarend aan de
restauratie worden begonnen. Gelukkig zijn alle betrokkenen het er over eens dat het van groot belang is om zo snel
mogelijk de molen weer in bedrijf te hebben zodat belangstellenden dit unieke monument weer zo snel mogelijk
kunnen bezoeken.

Foto’s van het stutten van de Akkermolen (foto’s gemaakt door molenaar Jac Brosens).
____________________________________________________________________________________________

Corona-virus
Als gevolg van het corona-virus liggen heel veel activiteiten stil of worden op een aangepaste wijze uitgevoerd. Ook
het openbare leven ziet er heel anders uit.
Vandaag is de geschiedenis van morgen. En om de geschiedenis vast te leggen zijn wij op zoek naar bijzondere
foto’s die te maken hebben met de gevolgen van het corona-virus. Foto’s van het leven in onze dorpen in tijden van
corona: op straat, maar ook in eigen huis, in de tuin, of op het balkon, op het voetbalveld, in de winkels etc. Foto’s
van de informatieborden, spreuken op straat, solidariteitsacties. Of de rij bij de visboer, bij de bakker in het dorp of bij
een van onze andere middenstanders.
Misschien zijn er leden die dit allemaal willen vastleggen voor de toekomst. Bel of mail naar het secretariaat en dan
pakken we dit samen op. Of als u hele leuke foto’s hebt, mail ze met uw naam naar het secretariaat zodat wij ze
kunnen verzamelen, vastleggen en bewaren.
____________________________________________________________________________________________

