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Donateurs 

Afgelopen jaar hebben zich zo’n 275 donateurs aangemeld bij de Stichting Vrienden van Brabantse 

Landgoederen. Natuurlijk hoopt het bestuur van de stichting dat er naast de bestaande donateurs zich 

nóg meer donateurs gaan melden. Veel donateurs hebben hun bijdrage voor het jaar 2014 al 

overgemaakt. Wilt ook u onze stichting blijven ondersteunen? Maak dan als landgoed of particulier uw 

bijdrage van (tenminste) € 25,00 over naar rekeningnummer NL09 RABO 0131 2705 75 t.n.v. Vrienden 

van Brabantse Landgoederen. De landgoederen die hun vrijwilligers hebben aangemeld, ontvangen een 

totaalfactuur voor de door hen aangemelde vrijwilligers. Zijn er vrijwilligers bij uw landgoed bijgekomen 

of had u als landgoed uw vrijwilligers nog niet aangemeld en u wilt dit alsnog doen? Stuur een berichtje 

naar info@brabantselandgoederen.eu en de gegevens worden verwerkt. Alleen de donateurs en 

aangemelde vrijwilligers kunnen deelnemen aan de Vrienden- en Vrijwilligersdag op 4 oktober én aan de 

overige activiteiten die de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen nog verder gaat organiseren. 

Hertog Jan Lezing 

Een nieuwe activiteit van de Stichting is de Hertog Jan Lezing over onderwerpen die betrekking hebben 

op de geschiedenis van het Hertogdom Brabant. De eerste van wat moet gaan uitgroeien tot een serie 

lezingen vindt plaats op woensdag 14 mei a.s. om 20.00 uur op Landgoed Zwijnsbergen bij Helvoirt.  

Dr. Jan van Oudheusden, als historicus verbonden aan de Universiteit van Tilburg en auteur van diverse 

werken op historisch gebied, zal ons onderhouden over de ‘Gouden Eeuw’ van het Hertogdom Brabant. 

Deze bestrijkt de periode tussen 1200 en eind 1400. De lezing is voor de donateurs gratis toegankelijk, 

maar meldt u snel aan via info@brabantselandgoederen.eu, want vol is vol. Na aanmelding ontvangt u 

een bevestiging met de verdere adresgegevens. 

Boekentip 

Langs de historische grenzen van de heerlijkheden ‘Heeze-Leende-Zesgehuchten’, 

‘Geldrop’ en ‘Sterksel’ kunt u heerlijk wandelen langs de nog aanwezige 

grenspalen uit 1762-1765 en de natuurlijke grensscheidingen zoals de beekdalen. 

‘Palen van toen, Bakens voor nu’, is een uitgave van de Heemkundekring ‘De 

Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’. 

Het is een fraai geïllustreerd boekwerkje, dat u laat kennis maken met de 

cultuurhistorie van dit deel van Brabant. Het boek bevat niet alleen zeer 

gedetailleerde wandelroutes, maar ook veel historische feiten en leuke 

wetenswaardigheden over de streek. De geschiedenis bleven in de fraaie natuur. 

Voor meer informatie: www.heemkundekringdeheerlijkheidheezeleendezesgehuchten.nl 

Uitbreiding bestuur Stichting Vrienden van…… 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen is uitgebreid met een bestuurslid uit 

het Belgische gedeelte van het voormalige Hertogdom Brabant in de persoon van de heer Henri 

Moretus Plantin de Bouchout. Met deze samenwerking hoopt het bestuur over de huidige landsgrenzen 

heen de landgoederen uit het hele Hertogdom Brabant in de werkzaamheden en de aandacht te 

betrekken. 



Uitgelicht: Vriend van……….. 

Wim Adriaansen is Vriend van Landgoed de Vijverhoeve. Hij schrijft hierover het volgende: 

Soms komen dingen bij elkaar. Zo ben ik als 

lid van de heemkundekring De Wilhelmiet 

bezig met de realisatie van een fotoboek over 

Huijbergen, het dorp waar de Vijverhoeve ligt. 

Huijbergen is er al 750 jaar, of liever gezegd, 

de oudste akte in statig latijn waarin de naam 

van het dorp voorkomt is van 1264. En dat 

vieren we. 

Huijbergen was in die tijd een gebied van 

moerassen en zandverstuivingen, waar rovers 

en plunderaars die het hadden gemunt op  

schepen die op de Schelde voeren, zich schuil  konden houden. De toenmalige heer van Breda gaf het 

gebied aan de kloosterorde van de Wilhelmieten, om het gebied in ontwikkeling te brengen. De paters 

hebben er een klooster gebouwd, waarvan de toegangspoort de eeuwen heeft getrotseerd, inclusief de 

laatste wereldoorlog. De paters stichtten een aantal boerderijen, die werden verpacht en een daarvan, 

nu pal op de Belgische grens, is de Vijverhoeve. En er woonde zo einde van de zeventiende eeuw een 

Adriaansen, wellicht een verre voorvader van me. 

Etienne Schoenmakers heeft de hoeve laten restaureren. Er omheen liggen weilanden, die worden 

omzoomd door houtwallen, waar in de winter schapen grazen. In de loop der jaren is er enkel malen een 

herverkaveling van het gebied geweest en zijn de begroeide afscheidingen van landerijen gewijzigd. 

Behalve dan die ene houtwal die precies op de grens van 1830 met België ligt (de grenspaal staat er 

midden in) en die dus bijna tweehonderd jaar oud is. Een stukje historisch erfgoed. Tijdens de jaarlijkse 

natuurwerkdag halen we nu de Amerikaanse vogelkers en andere exoten weg, zodat de wal er blijft in 

originele de staat met de oorspronkelijke begroeiing. 

Het klooster in Huijbergen lag na 1648 op Spaans gebied. Bewoners van de boerderijen uit de omgeving 

gingen er ter kerke. Er is langs de 

Vijverhoeve een oude weg aangetroffen, 

vermoedelijk een kerkepad, wat we in 

originele staat gaan terugbrengen. Het 

begin hebben we vorig jaar kunnen maken. 

Die historie boeit mij en daarom is het een 

plezier om er elk jaar een dag te mogen  

werken en er tussentijds even langs te 

lopen of te rijden. Extra plezier geeft het 

mij omdat ik er welkom ben samen met 

mijn kleinzoon, nu zestien jaar oud, die vast 

van plan is om boswachter te worden 

Agendatip 

9 juni 2014 (tweede Pinksterdag) is het de Dag van het Kasteel. Voor u de mogelijkheid om een kijkje te 

nemen bij één van de aangesloten Brabantse kastelen die voor deze gelegenheid hun poorten openen. 
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