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Jaarvergadering dinsdag 18 januari 2022
De jaarvergadering van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden vindt plaats op dinsdag 18 januari 2022 en wordt dit
jaar gehouden in de Karkooi aan de Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen. Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen
van deze vergadering. De vergadering begint om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur open.
Natuurlijk volgen wij als bestuur de ontwikkelingen omtrent de maatregelen aangaande het corona-virus. Mocht deze
ontwikkelingen aanleiding geven om de jaarvergadering niet door te laten gaan op 18 januari 2022, dan zullen wij in
eerste instantie deze verzetten naar een nog nader te bepalen datum. Wij houden u hiervan op de hoogte middels
e-mail en/of middels onze nieuwsbrieven.
De agenda van deze jaarvergadering is als volgt.
1. Opening en welkom (door de voorzitter)
2. Mededelingen en vaststellen agenda (door de voorzitter)
3. Verslagen 2021
a. Jaarverslag 2021 (door de secretaris)
b. Financieel verslag 2021 (door de penningmeester)
c. Verslag kascommissie door Piet Utens en Jack Roelands én verkiezing nieuwe kascommissie.
4. Bestuursverkiezing (door de voorzitter)
a. Aftredend volgens rooster zijn Guido Wouters en André van der Kloot.
Beiden stellen zich niet opnieuw herkiesbaar.
b. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
5. Jaarkalender 2022 (door de voorzitter)
6. Diverse mededelingen (door de voorzitter)
7. Rondvraag
____________________________________________________________________________________________

Historische plaatjes Plus en Albert Heijn
De afgelopen maanden is er hard gewerkt door de
werkgroep ‘Historische plaatjes’. Deze werkgroep houdt zich
bezig met de verzamelboeken met historische plaatjes voor
zowel de supermarkten PLUS van Eekelen (Rijsbergen) als
voor de Albert Heijn (Zundert). De laatste weken heeft de
nadruk gelegen op het boek voor de PLUS. Immers de actie
van de PLUS staat gepland voor februari 2022. En om alles
gereed te hebben moet er nog veel gebeuren.
Alle verhalen behorende bij de categorieën zijn inmiddels
geschreven, de foto’s voor de spaarplaatjes en de
bijbehorende teksten zijn gereed. Alles is recentelijk
doorgestuurd naar Tomorrow/LLG die voor de verdere
opmaak zorgt. December zal in het teken staan van controle
van de proefversies. En daarna kan gestart worden met het
drukken van de boeken.
Het wordt een verzamelboek met 25 categorieën welke
betrekking hebben op Rijsbergen. In totaliteit zijn er
150 stickers te sparen. Bij elke categorie staat een
bijbehorende foto en een nadere toelichting over de
categorie. Kortom een geweldig mooi boek om zelf samen te
stellen.
Begin volgend jaar gaan we met de werkgroep verder met
het samenstelling van het boek voor de Albert Heijn, die
haar actie gepland heeft voor het najaar van 2022.
____________________________________________________________________________________________
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Wiendflep
Bijdrage van Adri Hoppenbrouwers
Gè wel ’s van die meese die alles veul bééter, mooier en
vural veul duurder hemme. Toevallig ken ik wook zo
iemand en dad ies Cas, ne kammeraod van wir ne
kennis van oos. Agge vurbij z’n hûis komt dan kund al
ziên wa vur sort mèèsen ad zen. Ne grwoote vèèver ien
de tûin mee van die grwoote karpers d’r ien. D’r staon
van die léévesgrwoote beelde. Ge zie meraaper ne
plaant. Volges mèèn ston 'r die nog gineejs . Mar wel
van die spierwiete kietelkaaikes (grint). Hjeel d’n tûin ies
rommetom afgezet mee smeedèèzer hekwaark. Nou
zulde wel zegge; ‘da mot dieje méés toch zelf wééte’.
Jao, daor hedde wel gelèèk ien mar iedre kjeer ak daor
vurbij kom ies ie in dieje vèèver béézig of z’n beelde aon
’t schwoonmaoke. En aaltij houdt ie me staonde om ’n
protje te maoke en da gaot dan oover z’n viese en z’n
beelde en vural hoeveul a ze wel nie gekost hemme. En
a g’m mot gelwoove ies da nie wèènig.

Er zijn van die mensen die alles veel beter, mooier en
vooral veel duurder hebben. Toevallig ken ik ook zo
iemand en dat is Cas, een kameraad van weer een
kennis van ons. Als je voorbij zijn huis komt dan zie je al
wat voor soort mensen dat zijn. Een grote vijver in de
tuin met van die grote karpers erin. Daar staan van die
levensgrote beelden. Je ziet maar amper een plant.
Volgens mij staan die er zelfs geeneens. Maar wel van
die spierwitte keitjes (grind). De gehele tuin is rondom
afgezet met een smeedijzer hekwerk. Nu zou je wel
zeggen: ‘dat moeten die mensen toch zelf weten’. Ja,
daar heb je wel gelijk mee maar iedere keer als ik daar
voorbij kom is hij in die vijver bezig of zijn beelden aan
het schoonmaken. En altijd houdt hij me aan om een
praatje te maken en dat gaat dan over zijn vissen en zijn
beelden en vooral hoeveel die wel niet gekost hebben.
En als je hem moet geloven is dat niet weinig.

’t Ies zonder mjeer n’n echte WIENDFLEP.
Het is zonder meer een echte opschepper.
____________________________________________________________________________________________

Rabobank ClubSupport
Ook dit jaar hebben wij meegedaan met de Clubsupport 2021 van
de Rabobank De Zuidelijke Baronie. En maar liefst het fantastische
bedrag van € 556,95 mogen ontvangen. Dankzij u die op ons
gestemd hebben, maar zeker ook dankzij de Rabobank Die dit
mooie evenement organiseert. Helaas kregen we dit jaar de uitslag
via de post en niet via een mooie bijeenkomst zoals we die andere
jaren hebben gehad. Maar natuurlijk begrijpelijk dat dit niet mogelijk
was.
Het geld gaan wij goed besteden aan de verdere inrichting van onze
nieuwe locatie in de Karkooi, maar vooral aan het digitaliseren van
ons archief (foto’s, bidprentjes, boeken). Onze locatie is inmiddels
mooi ingericht. Graag laten wij dit aan u zien in 2022 op een nog
nader te plannen datum. Maar wilt u alvast een kijkje nemen of met
onze vrijwilligers bijpraten, elke eerste donderdag van de maand zijn
wij weer geopend. U bent van harte welkom in onze locatie in de
Karkooi aan de Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen.
Namens het bestuur en alle leden van Heemkundekring De Drie
Heerlijkheden bedanken wij Rabobank De Zuidelijke Baronie voor
dit ontzettend mooie bedrag. Het gaat goed besteed worden.
____________________________________________________________________________________________

Inloopavond Heemkundekring
Op de eerste donderdag van de maand is de vaste inloopavond van de Heemkundekring in de Karkooi. Dit is voor
de komende maanden op 2 december 2021, 6 januari 2022, 3 februari 2022 en 3 maart 2022. De openstelling van
2 december gaat in ieder geval niet door als gevolg van de maatregelen omtrent het corona-virus. Ten
aanzien van de overige data houden wij u middels onze nieuwsbrieven op de hoogte.

