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JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN 
over het jaar 2022 

 

Algemene jaarvergadering dinsdag 19 april 2022 
De jaarvergadering van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 april 
2022 in de Karkooi aan de Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen. De vergadering werd bijgewoond door 40 leden 
(inclusief 6 bestuursleden). Bij de start van de vergadering om 19.30 uur wordt iedereen verwelkomt met koffie 
en worstenbrood. 
 
Opening en welkom: 
Na het woord van welkom en aangegeven dat we eindelijk weer ‘live’ bij elkaar kunnen komen, staat de 
voorzitter Toon van den Berg stil bij de overleden leden in 2021 en met name bij het in 2022 overleden 
bestuurslid en penningmeester Guido Wouters. De voorzitter vraagt een moment van stilte. Later bij het 
onderdeel bestuursverkiezing komt de voorzitter nog terug op Guido. 
 
Mededelingen en vaststelling agenda: 
Na vaststelling van de agenda wordt het woord gegeven aan de secretaris Twan van Duijnhoven voor de 
behandeling van het jaarverslag 2021 en dit jaar ook het financieel verslag 2021. 
 
Jaarverslag 2021 en financieel verslag 2021: 
Het jaar 2021 heeft per saldo geleid tot een afname van één lid. In 2021 heeft een bestuurswisseling 
plaatsgevonden, Marie Adriaensen was niet herkiesbaar en Piet Maas werd tot bestuurslid gekozen. Het jaar 
2021 werd gekenmerkt door de weinige activiteiten die gedaan konden worden als gevolg van Corona. Wel 
zijn er twee exemplaren uitgebracht van de serie Het Land aan de Breede Aa en negen nieuwsbrieven. Het 
hoogtepunt van 2021 was het samenstellen van het verzamelboek voor de PLUS, “Rijsbergen ons dorpje”. 
De secretaris vervolgt (door het ontbreken van een penningmeester) met het financieel verslag 2021. De 
belangrijkste afwijkingen en grootste uitgaven zijn de extra, voor de leden extra gratis, uitgave van de 
kronieken in Het Land aan de Breede Aa (circa € 1.000), de paas-attentie in de vorm van Merci’s (circa € 900) 
en de inrichting van de locatie van de Heemkundekring in de Karkooi met kasten, computers/printers/scanners 
e.d en de vloer voor totaal circa € 6.700. Het jaar 2021 werd afgesloten met een tekort van ruim € 5.000. 
Rekening houdende met de gereserveerde extra uitgave van Het Land aan de Breede Aa en de inrichting van 
de locatie, was er een overschot van bijna € 2.000.  
De begroting voor 2022 laat een tekort zien van circa € 2.000. Dit tekort kunnen we door de reserves van 
€ 19.000 eind 2021 wel dragen, maar dit kan zo niet blijven. We zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met 
1) meer kostensoorten en 2) door kostenstijgingen. Het verhogen van de contributie en het abonnementsgeld 
zal waarschijnlijk in 2023 of 2024 aan de orde komen. De afgelopen circa 15 jaar hebben er geen verhogingen 
plaatsgevonden. 
Na afloop van de behandeling van het jaarverslag 2021 en het financieel verslag 2021 zijn er vanuit de 
vergadering geen vragen en de voorzitter bedankt de secretaris voor de uitvoerige en duidelijke uitleg van het 
jaarverslag en het financiële verslag 2021. Het woord wordt gegeven aan Piet Utens, samen met Jan Aarts 
die verhinderd is, lid van de kascommissie. Piet geeft aan dat hij samen met Jan Aarts alle stukken heeft 
doorgenomen. Het was een bijzondere kascontrole omdat deze plaatsvond bij Guido Wouters ongeveer een 
week voor zijn overlijden. Hij complimenteert Guido en Twan voor de goede en juiste weergave van het 
financiële beleid en handelen binnen de vereniging. De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te 
verlenen, welk voorstel door de vergadering wordt overgenomen. Voor de kascontrole 2022 blijft Jan Aarts lid 
van de kascommissie en zal deze aangevuld worden door Jack Roelands. Hij had zich voor 2021 aangemeld, 
maar was helaas verhinderd. 
 
Bestuursverkiezingen: 
Dit jaar is André van der Kloot aftredend. Ook Guido Wouters was aftredend en zou zich normaal gesproken 
altijd herkiesbaar gesteld hebben. Het heeft echter niet zo mogen zijn. De voorzitter roemt Guido om zijn 
verbindende en positieve karakter, altijd bereid om te helpen. Binnen de vereniging heeft Guido zich naast 
gewoon bestuurslid, vooral ook ingezet als penningmeester en als kartrekker van de werkgroep Dialecten. We 
gaan Guido zeker missen in de toekomst. André was bestuurslid sinds 2013 en heeft zich vooral gekenmerkt 
door zijn vele contacten en vele verhalen. Binnen het bestuur was André een periode (waarnemend) voorzitter 
en heeft elk jaar de kar getrokken bij de organisatie van de reisjes en de excursies. Daarnaast was André 
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betrokken bij diverse projecten zoals onder andere de Verzamelingendag in 2015 en het project Van der 
Hoeven vanaf 2017 tot heden. Aan André wordt door de voorzitter een presentje (glazen schaal van de 
Heemkundekring) en een bos bloemen overhandigd.  
 
André bedankt in zijn woordje iedereen voor de prettige en fijne samenwerking zowel binnen de vereniging als 
binnen het bestuur en zal in de toekomst waar nodig eventuele hand- en spandiensten verrichten. Binnen het 
bestuur zijn twee bestuursfuncties vacant. Eén van deze functies kan opgevuld worden door Jos Roelands die 
zich kandidaat heeft gesteld. Hij stelt zich persoonlijk voor en wil zich binnen het bestuur gaan toeleggen als 
penningmeester wat gezien zijn achtergrond niet vreemd is. Op de vraagstelling of iemand stemming verlangt, 
wordt Jos Roelands met applaus (acclamatie) benoemd. Jos bedankt de vergadering en de voorzitter wenst 
Jos veel succes toe. 
 
Jaarkalender 2022: 
Doordat er enige onzekerheid was over de mogelijkheden om activiteiten te organiseren is er nog geen 
jaarkalender. Inmiddels is bekend dat op 29 mei 2022 het Gemeentekoning schieten zal plaatsvinden. De 
opening van onze locatie in de Karkooi is voorlopig gepland op 25 september 2022. Deze datum is nog niet 
zeker en zal wanneer dit zeker is zo snel mogelijk met de leden gecommuniceerd worden. Daarnaast worden 
er in het najaar weer lezingen gehouden en zullen de nieuwsbrieven en de edities van Het Land aan de Breede 
Aa weer verschijnen. 
 
Rondvraag: 
Rina Michielsen vraagt aandacht voor de bezetting van de werkgroep Dialecten. Door het wegvallen van Guido 
missen zij de kartrekker. Piet Maas vult aan dat dit ook voor meerdere werkgroep en voor andere vrijwilligers 
geldt. Het bestuur doet dan ook een oproep aan de aanwezigen om te bezien waar zij eventuele hulp kunnen 
bieden. De vrijwilligers zijn op maandag- en donderdagmorgen in onze ruimte in de Karkooi aan het werken 
en alle hulp is welkom. 
 
Sluiting: 
Na de rondvraag sluit de voorzitter om 20.20 uur de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid. Hij 
nodigt iedereen uit om een kijkje te nemen in onze nieuwe ruimte. Na een kwartier pauze wordt de avond 
vervolgd met de lezing over natuurgebied de Pannenhoef. 
 
Lezing: 
Na de pauze volgt de lezing over de Pannenhoef door boswachter Bart Pörtzgen. Bart neemt ons mee in de 
geschiedenis van de Pannenhoef. Hoe is deze ontstaan vanuit de 19e eeuw en welke ontwikkeling heeft deze 
doorgemaakt naar de 21e eeuw. Welke invloed had de mens hierop en hoe wordt de Pannenhoef hersteld 
naar haar meer oorspronkelijke situatie. Middels foto’s wordt het ons duidelijk hoe de diverse vennen weer 
teruggekomen zijn in de Pannenhoef. Bart neemt ons hierbij mee aan de hand van diverse foto’s en kaarten 
en weet ons op een zeer boeiende en betrokken wijze enthousiast te maken voor de Pannenhoef. Een zeer 
mooi en inmiddels heel diverse natuurgebied in de gemeente Zundert. Na de diverse vragen bedankt de 
voorzitter Bart en overhandigd hem een heerlijk bierpakketje van onze paters uit de gemeente Zundert. 
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Leden 
In de onderstaande tabel staat de ontwikkeling van het aantal leden in het jaar 2022.  

 
Jaar 2022        

   Begin Overleden Opzegging Nieuwe Eind 

Omschrijving   2022 leden door leden leden 2022 

Aantal gewone leden   281 3 7 34 305 

Aantal partnerleden   46 2 1 4 47 

Totaal aantal leden   327 5 8 38 352 

        

Aantal Lid Breede Aa   268 3 7 30 288 

 
Het aantal leden is in 2022 per saldo met 25 leden gestegen tot 352 leden. In 2022 hebben we maar liefst 
38 nieuwe leden mogen verwelkomen en hebben we 8 opzeggingen gehad. In 2022 zijn er 5 leden overleden. 
Het redelijk hoge aantal nieuwe leden hebben we te danken aan de positieve reacties op de twee uitgebrachte 
historische verzamelboeken “Rijsbergen ons dorpje” en “Zundert & z’n dorpen”. 
 

Bestuur 
Op 27 maart 2022 hebben we helaas vanwege het overlijden, afscheid moeten nemen van ons bestuurslid en 
penningmeester Guido Wouters.  
Bij de jaarvergadering is Jos Roelands gekozen als nieuw bestuurslid en hij neemt de functie van 
penningmeester op zich.  
Het bestuur bestond per 31 december 2022 uit Toon van den Berg (voorzitter), Twan van Duijnhoven 
(secretaris), Jos Roelands (penningmeester), Janus Vriends (vicevoorzitter), José Buiks-Hendrickx, en 
Piet Maas. In het verslagjaar zijn 9 bestuursvergaderingen en 1 algemene ledenvergadering gehouden. 
 

Social media 
De website van de Heemkundekring is in 2018 volledig vernieuwd. Deze website is gemaakt door Mitchell Klijs 
samen met Twan van Duijnhoven. Een veel bekeken onderdeel van de website is “Stambomen”. Periodiek 
worden nieuwe stambomen van Zundertse families op de website geplaatst. Deze stambomen worden 
aangeleverd door Kees Lieshout.  
In 2022 hebben wij een abonnement genomen op Brabant Cloud. Hiermee zijn wij in staat om op een zeer 
overzichtelijke wijze bidprentjes, foto’s, boeken en dergelijke via onze website te delen. In 2022 zijn we gestart 
met het plaatsen van circa 11.000 bidprentjes op onze website. 
De facebookpagina van de Heemkundekring wordt onder andere gebruikt voor aankondigingen van 
activiteiten. Daarnaast worden de aankondigingen van activiteiten op de vijf “Oud”-facebookpagina’s van de 
vijf kerkdorpen van de gemeente Zundert gemeld. 
 

Huisvesting 
Op 1 Juni 2020 hebben wij de sleutel gekregen van onze nieuwe ruimte in De Karkooi aan de 
Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen. In 2021 zijn de diverse computers, scanners, printer en opslagmedia 
aangeschaft en is er een start gemaakt met het digitaliseren van een groot gedeelte van onze documenten. 
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Werkgroepen 
 
Lezingen 
Deze werkgroep wordt gevormd door: José Buiks-Hendrickx en Janus Vriends. In 2022 zijn de navolgende 
lezingen gehouden: 
21 maart 2022:  Begijnhof in Breda door Martin Rasenberg 
29 september 2022: Natuur binnen fietsafstand in Zundert en omstreken door Wijnand Kas 
18 oktober 2022: De Vergeten slag bij Hoogstraten in 1814 door Ron van Dijck 
13 december 2022: Brabants dialect door Jos Swanenberg 
 
Reizen en excursies 
In 2022 hebben we na twee jaar eindelijk weer een excursie kunnen houden. Ditmaal bezochten we het 
vestingstadje Heusden en daarna kamp Vught. Met genoegen kijken we terug op deze mooie excursie waarbij 
de touringcar bus volledig gevuld was. Dit is de laatste excursie georganiseerd door André van der Kloot en 
Marie Adriaensen. Lambert Panis en Piet Maas gaan hun taken overnemen. 
 
Redactie 
Deze werkgroep wordt gevormd door: Jan Bastiaansen, Twan van Duijnhoven en José Buiks-Hendrickx. Twee 
keer per jaar wordt er een editie van “Het Land aan de Breede Aa”  uitgegeven. Deze edities waren in 2022: 

 Editie 63: “Welstandsboerderijen in de gemeente Zundert”, José Buiks-Hendrickx 

 Editie 64: “Gilde Sint Sebastiaan”, Jan Bastiaansen 
Eind 2022 hadden 288 leden (toename van 20 in 2022) een abonnement op “Het Land aan de Breede Aa”.  
In 2022 is een extra editie uitgegeven, “Kroniek van gemeente Zundert, vanaf maart 2001 tot en met maart 
2009”. Deze editie was gratis en bestaat uit een samenvoeging van de kronieken zoals deze in de edities 
21 tot en met 37 van “Het Land aan de Breede Aa” zijn vermeld. Deze editie is samengesteld door 
Twan van Duijnhoven. 
 
Nieuwsbrief 
In 2022 zijn er zestien nieuwsbrieven verschenen. Deze nieuwsbrieven staan onder redactie van 
Twan van Duijnhoven en worden, voor zover deze niet digitaal worden verzonden, aan huis bezorgd door 
Marjo van Meer, Piet van den Bemd, Marie Adriaensen en Twan van Duijnhoven. Het digitaal verzenden van 
de nieuwsbrieven en overige informatie aan de leden bevordert de snelheid van informeren en beperkt de 
kosten voor de vereniging. 
 
Genealogie 
Deze werkgroep bestaat uit: Kees Lieshout, Mike in ’t Groen, Frans Bastiaenen, Jos van Kuijck, 
Jan Bastiaansen, Piet Maas, Ria Tilborghs en Marjo van Meer. Als basis komt deze werkgroep de eerste 
donderdag van de maand bijeen in onze ruimte in de Karkooi. Dit om de informatie m.b.t. het actualiseren van 
de bevolking van de gemeente Zundert te verwerken en om belangstellenden te woord te staan. In verband 
met de verhuizing en de richtlijnen omtrent het corona-virus, heeft dit in 2021 grotendeels stilgelegen. Met 
ingang van november 2021 is deze werkgroep weer begonnen met het houden van haar maandelijkse 
openbare bijeenkomst. Deze groep helpt ook bezoekers van deze avonden die zich met stamboomonderzoek 
bezig (gaan) houden. Ook zijn een aantal mensen zich intensiever bezig gaan houden met 
“percelen-beschrijving” en / of perceel onderzoek. Met ingang van 2016 is Kees Lieshout samen met Twan 
van Duijnhoven begonnen met het presenteren van diverse stambomen op onze website. In 2019 is gestart 
met het digitaliseren van de bidprentjes. 
 
Dialecten 
De leden van deze werkgroep waren in 2022: Rina Michielsen, Sjef Michielsen, Niek van Giels (eind 2022 
gestopt), Adri Hoppenbrouwers, Marie Adriaensen, Guido Wouters (†), Jos Roelands en John Frijters. De 
werkgroep is onder ander bezig om het eerder uitgebrachte boek “Op z’n Zunders gezeed” te actualiseren en 
uit te breiden met Zundertse gezegdes en spreekwoorden en met woorden met meerdere betekenissen. 
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Heemquiz 
Op 18 november hebben zes leden van de Heemkundekring deelgenomen aan de regionale heemquiz. Dit 
jaar werd deze gehouden door Heemkundekring De Vierschaer Wouw. Van de 17 deelnemers eindigde onze 
quizgroep op de 12e plaats. Winnaar was De Heerlijckheijd Nispen. 
 
Activiteiten 
In verband met de richtlijnen omtrent het corona-virus heeft de geplande verzamelingendag niet 
plaatsgevonden. De onzekerheid hieromtrent weerhield de werkgroep om te starten met de voorbereidingen. 
Op 18 september 2022 heeft de Open dag in onze locatie plaatsgevonden en werd door zo’n 150 personen 
bezocht. 
 
Archeologie 
Na een voortvarende herstart van de werkgroep Archeologie en twee actieve jaren kwam medio 2020 het 
bericht vanuit de werkgroep om met de werkgroep te stoppen. Voor het bestuur kwam dit als een 
onaangename verrassing en wat wij dan ook betreuren. De werkgroep was van mening dat ze onvoldoende 
hun activiteiten konden doen door een in hun ogen wat tegenvallende respons. Er liggen nog veel uitdagingen 
en plannen die nu niet verder opgepakt worden. Voorlopig wordt deze werkgroep ‘slapende’ gehouden en 
belangstellenden om dit op te pakken kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Van der Hoeven 20-20 
In 2018 is samen met de Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout, de tijdelijke projectgroep “Van der Hoeven 
20-20” opgestart. Hoofddoel  van deze werkgroep is het heruitgeven van het boek “Bijdragen tot de kennis der 
geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven. In Maart 2020 was het 100 jaar 
geleden dat dit boek is uitgegeven. De heruitgave heeft in 2020 plaatsgevonden. Daarnaast zijn er enkele 
andere activiteiten geweest zoals lezingen en de plaatsing van twee kruiseiken. Een van de activiteiten die in 
het kader van dit project nog moest plaatsvinden, was het “Gemeentekoning verschieting”. Op 29 mei 2022 
werd deze competitie gehouden bij café In den Anker te Zundert. Bij de vrije schutters werd Stephanie van 
Leeuwen de gemeentekoningin en bij de aangesloten schutters werd Cees van der Linden gemeentekoning. 
Het afsluitende evenement was de lezing over het boek van Henri van der Hoeven gehouden op 17 november 
2022 door Wim Voermans en Karel Leenders. 
 
Historische verzamelboeken supermarkten Plus en Albert Heijn 
In 2021 is de Heemkundekring benaderd door supermarkt PLUS uit Rijsbergen en de Albert Heijn uit Zundert. 
Zij hebben beiden het bedrijf Tomorrow ingeschakeld. Tomorrow, onderdeel van de Local Loyalty Group, 
verzorgt voor veel supermarkten acties in de vorm van boeken waarin stickers verzameld moeten worden 
middels aankopen bij de desbetreffende supermarkten.  
In 2021 en 2022 heeft de speciaal hiervoor opgerichte werkgroep ontzettend veel werk verzet en heeft maar 
liefst twee historische verzamelboeken samengesteld. Voor de PLUS te Rijsbergen was dit “Rijsbergen ons 
dorpje” en voor de Albert Heijn “Zundert & z’n dorpen”. De spaaractie van de PLUS liep vanaf 6 februari 2022 
tot en met 2 april 2022 en bij Albert Heijn vanaf 24 oktober 2022 tot en met 18 december 2022. Deze werkgroep 
bestaat uit: Ad van Hassel, Ed de Bakker, Janus Vriends, Hans Neele, Cor van Sprundel, Toon van den Berg, 
José Buiks-Hendrickx, Piet Maas, Kees Mathijssen, Cor Mathijssen en de projectleider Twan van Duijnhoven. 
Vanuit de bevolking van de gemeente Zundert hebben we bij beide boeken zeer veel positieve reacties 
ontvangen. Een mooie opdracht waar de Heemkundekring trots op is dat zij hiervoor is benaderd en dit heeft 
kunnen verwezenlijken. 
. 
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FINANCIEEL VERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRING DE DRIE HEERLIJKHEDEN 

 
 Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting 

Ontvangsten 2021 2022 2022 2023 

Contributie Heemkundekring 5.389 5.666 5.400 5.600 

Abonnementen Het Land aan de Breede Aa 3.325 3.550 3.400 3.600 

Verkoop boeken 690 1.595 300 300 

Verkoop placemats 0 23 0 0 

Clubsupport Rabo/Rente/Restitutie project Van der Hoeven 20-20 715 3.646 600 600 

Totale ontvangsten 10.119 14.480 9.700 10.100 

     

 Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting 

Uitgaven 2021 2022 2022 2023 

Werkgroep Redactie (Het Land aan de Breede Aa) 4.488 4.784 3.500 3.700 

Werkgroep Reizen en excursies 0 137 500 500 

Werkgroep Lezingen 100 259 500 500 

Werkgroep Activiteiten 0 266 1.000 1.000 

Verenigingskosten 1.806 902 1.000 1.000 

Bijdrage aan de Karkooi 1.500 1.849 1.800 1.950 

Kosten ICT 0 407 500 500 

Jaarvergadering 0 345 500 500 

Boeken / abonnementen (inclusief Brabant Cloud) 542 820 1.000 1.000 

Bankkosten 222 209 250 400 

Commissie / Vrijwilligersdag 0 367 500 500 

Verhuis- en inrichtingskosten 6.696 434 500 500 

Totale uitgaven 15.354 10.779 11.550 12.050 

     

Financieel resultaat -5.235 3.701 -1.850 -1.950 

Van/naar bestemmingsreserve Inrichtingskosten 6.696 296 296 0 

Van/naar bestemmingsreserve ICT 0 -1.000 0 -1.000 

Van/naar bestemmingsreserve Het Land aan de Breede Aa 734 -361 -200 -200 

Naar de Continuïteitsreserve 2.195 2.636 -1.754 -3.150 

     

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2022 Begr 2022 Begr 2023 

Rabobank 1453.56.345 1.007 208 1.000 1.000 

Rabobank 3456.530.404 18.000 22.500 16.157 19.758 

Kas 0 0 0 0 

Totaal Activa 19.007 22.708 17.157 20.758 

     

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2022 Begr 2022 Begr 2023 

Continuïteitsreserve 16.204 18.840 14.450 15.690 

Bestemmingsreserves     

 - Inrichtingskosten 296 0 0 0 

 - ICT 0 1.000 0 2.000 

 - Het Land aan de Breede Aa 2.507 2.868 2.707 3.068 

Totaal Passiva 19.007 22.708 17.157 20.758 

 

Bestemmingsreserves 
ICT 
Met ingang van 2023 wordt een bestemmingsreserve geformeerd voor eventuele vervanging van computer 
printer, opslagmedia en aanverwante zaken. Jaarlijks wordt hiervoor € 1.000 gereserveerd. 
Het land aan de Breede Aa 
De wijziging van de bestemmingsreserve Het Land aan de Breede Aa wordt gevormd uit de inkomsten uit de 
abonnementen hiervan en de losse verkoop van de boeken, verminderd met de kosten van de werkgroep 
Redactie. De beschikbare reserve wordt gebruikt om een eventueel groter exemplaar en/of extra exemplaar 
te kunnen bekostigen. 
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Het jaarverslag is besproken in de jaarvergadering op dinsdag 17 januari 2023. In deze jaarvergadering heeft 
de kascommissie verslag uitgebracht en voorgesteld om het bestuur te dechargeren van het gevoerde 
financiële beleid, welk voorstel door de jaarvergadering is overgenomen. 
 
Het jaarverslag is vervolgens definitief vastgesteld en ondertekend door het bestuur in de vergadering van 
28 februari 2023. 
 
 
 
 


