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Historische plaatjes actie Plus te Rijsbergen en Albert Heijn te Zundert
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij gemeld dat wij benaderd zijn voor het verzamelen van foto’s met
bijbehorende tekst voor de verzamelboeken Historische plaatjes uit Rijsbergen (PLUS) en uit Zundert (Albert Heijn).
Inmiddels is de hiervoor opgerichte werkgroep actief gezamenlijk aan de slag gegaan. Eerst mooie afwisselende
categorieën bepalen, verdelen van de taken en dan het zoeken naar foto’s die het verhaal van de categorie ‘verteld’.
Daarbij komen de bekende foto’s voorbij die we al vaker gezien hebben, maar vooral ook ‘nieuwe’ oude foto’s.
De PLUS in Rijsbergen heeft de opbrengst van de
emballage box in de maand mei geschonken aan de
Heemkundekring. Dit heeft een mooi bedrag van € 155
opgebracht wat wij goed kunnen gebruiken voor onze
activiteiten. Ook de Albert Heijn gaat op een later
tijdstip hun emballage box openstellen voor de
Heemkundekring.
Inmiddels zijn we met de werkgroep volop bezig. De
eerste foto’s en verhalen worden nu gemaakt. Als alles
volgens planning loopt zal de actie van de PLUS
gestart worden in februari 2022 en die van Albert Heijn
in juni 2022.
Een hele mooie actie van beide supermarkten waarbij
prachtige verzamelboeken gemaakt worden.
De werkgroep aan de slag in onze eigen ruimte in de Karkooi

De werkgroep bestaat uit: Cor Mathijssen, Janus Vriends, Toon van den Berg, Ad van Hassel, Ed de Bakker,
Piet Maas, Cees Mathijssen, Cees Jacobs, José Buiks-Hendrickx en Twan van Duijnhoven.
De foto’s komen niet alleen van de Heemkundekring. Er komen ook diverse foto’s uit privécollecties van onder
andere de leden van de werkgroep, Ben Steffen, Arjan Bakx en Charles Luijten waarvoor wij heel erg dankbaar zijn.
____________________________________________________________________________________________

Ontvangen schenkingen
De laatste maanden hebben wij zeer veel schenkingen mogen ontvangen. Hieronder een lijst van de schenkingen
welke wij tot en met juni 2021 hebben ontvangen, waarvoor onze dank.
Fam. Peeters: bidprentjes, serie streekarchief Nassau-Brabant en 23 plakboeken met krantenknipsels
Mike in ’t Groen: luchtfoto’s van Rijsbergen, jaargangen GensNostra en kadastrale kaart Rijsbergen
Piet Maas: Missale Romanum, origineel altaar kerkboek
Fam. Kroezen: diverse boeken over Zundert en corsoprogrammaboekjes
Marian Snellen-Roks: Foto’s en horecadiploma’s café ’t Hoekse, jaarboek 1946
Marian Cosijn: haar boek ‘mijn CVA..”
Marjo van Meer: enkele oude uitgaven van Het Land aan de Breede Aa
Els van Oudheusen: diverse boeken over Zundert, ansichtkaartjesboekje Corso
Ria Tilborghs: krantenknipsels over Wernhout
Jan Bastiaansen: diverse jubilea boeken verenigingen Rijsbergen en omgeving, clubblad Sporting Oekel, 50 jaar
wielerleven, getuigschrift militaire dienst 1914
Daarnaast hebben we diverse bidprentjes ontvangen van: Frans Luijten, Fam. Van Rossum-Verdonk, Fam. Wouters,
Fam. Verheijen, Mevr. V.d. Kloot-Voeten, Louis de Bruijn en Fam. Kruitbosch.
Heb u nog interessante documenten zoals boeken over de gemeente Zundert of geschreven door Zundertenaren,
foto’s of bijvoorbeeld archiefstukken van een vereniging. Wij zijn hierin bijzonder geïnteresseerd om zodoende nog
meer over onze geschiedenis vast te leggen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat of een van onze
bestuursleden.
____________________________________________________________________________________________
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Lezing: Verhalen, sagen, legenden in de natuur door Rinie Kerstens uit Erp
23 september 2021 in zaal Schuttershof te Klein Zundert
Eindelijk is het weer zover dat we een lezing kunnen organiseren. Tenminste als de situatie niet gaat verslechteren.
Deze keer een lezing door Rinie Kerstens uit Erp over Verhalen, sagen en legende die zich afspeelde in natuur.
De natuur
Zolang mensen bestaan hebben ze interesse gehad voor de natuur.
In het verre verleden moesten mensen het doen met wat ze zagen en
meemaakten, veel kennis was er nog niet. Ze leefden echt middenin
de natuur en waren er heel afhankelijk van. Er zijn veel verhalen
ontstaan. Verhalen over planten, paddenstoelen, dieren. Vooral de
soorten met een wat vreemd, merkwaardig of bijzonderlijk uiterlijk
waren onderwerp van die verhalen. Ook speelden geloof en bijgeloof
een heel grote rol. Het gaat over duivels en heksen, kabouters en
elfjes.
Luguber en Sprookjesachtig
Sommige verhalen hebben te maken met de angst die mensen
hadden voor natuurverschijnselen, andere zijn daarentegen heel
sprookjesachtig. Allemaal vertelsels die ons nu een glimlach
ontlokken. De verschillende verhalen vertellen ons iets over hoe
mensen
vroeger
stonden
tegenover
de
natuur
en
natuurverschijnselen. Ze laten ons ook met andere ogen kijken naar
de natuur. Ze vestigen de aandacht op details die wij vaak niet
opmerken. Ze vertellen ons over planten, dieren, paddenstoelen,
maar ook over mensen.
Een naar de bladeren van de eik grijpende
duivel. Een van de verhalen betreft de eik die
's winters de bladeren niet verliest en de rol
die de duivel in dit verhaal speelt

Deze lezing vindt plaats op donderdag 23 september 2021. De
aanvang van de lezing is 19.30 uur in de zaal van Schuttershof te
Klein Zundert. De zaal is vanaf 19.00 uur open.

____________________________________________________________________________________________

Extra editie Het Land aan de Breede Aa
Sedert de start van onze halfjaarlijkse uitgave Het Land aan de Breede Aa hebben wij de kroniek van de gemeente
Zundert hierin geplaatst. Hiermee zijn we gestopt in het najaar van 2017. Op dat moment was er even niemand die
deze kroniek bij wilde houden. Inmiddels zijn we gestart met het inhalen van de periode 2017 tot en met heden. Voor
de toekomst zijn wij nog op zoek naar een lid van de Heemkundekring die deze kroniek wil gaan bijhouden. Hebt u
interesse of vragen hierover, stuur dan een berichtje naar: dedrieheerlijkheden@gmail.com of spreek een van onze
bestuursleden hierover aan.
De kronieken vanaf juni 1991 tot en met februari 2001 staan in de editie 1 tot en met editie 20. Wij hebben al deze
kronieken gekopieerd en verzameld in één boekje. Dit gratis boekje van ruim 80 bladzijden krijgen alle leden zo rond
begin september thuis bezorgd. Hiermee hebt u een mooi naslagwerk van de diverse gebeurtenissen in onze
gemeente.
____________________________________________________________________________________________

Gemeentekoning verschieting
Vanwege de uitbraak van de corona-pandemie heeft het uitgebreide feestprogramma rondom de heruitgave van het
boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Henri van der Hoeven, niet plaats
kunnen vinden. In samenspraak met Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout en de gildes in de gemeente Zundert,
is besloten om het evenement “Gemeentekoning verschieting” volgend jaar te laten plaatsvinden. Een definitieve
datum is er nog niet, maar dit zal in de zomer van 2022 plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrieven op de
hoogte.
____________________________________________________________________________________________

