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Vrienden- en Vrijwilligersdag 2015 

Op zaterdag 3 oktober a.s. vindt vanaf 13.30 uur de Vrienden- en Vrijwilligersdag plaats op Kasteel 

d’Ursel in Hingene (nabij Antwerpen). De Vrienden van de Brabantse Landgoederen hebben onlangs de 

uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen. We mochten reeds de nodige aanmeldingen 

ontvangen, maar het Kasteel is groot genoeg om nog meer Vrienden te herbergen. 

Dr. Elyze Storms-Smeets, 

universitair docent bij de 

leerstoel Historische 

Buitenplaatsen en Landgoederen 

van de Rijksuniversiteit 

Groningen, gaat vanuit een 

geografisch oogpunt na hoe, 

waar en wanneer buitenplaatsen 

en landgoederen ontstonden en 

wat voor invloed dit had op het 

bestaande landschap.  

Daarna hoort u van Koen De 

Vlieger-De Wilde, directeur van 

Kasteel d’Ursel, álles over het 

kasteel en haar geschiedenis en 

tot slot is er gelegenheid om te kiezen uit een aantal rondleidingen door het kasteel en haar fraaie park.  

Als extraatje is er tot slot nog de gelegenheid om ook ’s avonds in het kasteel nog de lezing bij te wonen 

van Prof. Dr. Yme Kuiper met de titel “Kennis – Ondernemen – Verbinden" Over de toekomst van 

landgoed, kasteel en buitenplaats in de Lage Landen.” 

Aanmelden kan nog door vóór 25 september a.s. een bericht te sturen naar 

info@brabantselandgoederen.eu.  

De kosten voor deelname voor het gehele programma bedragen € 10,00 per persoon.  

 

Foto: directeur Koen De Vlieger-De Wilde nam op 

10 september j.l. van graaf Ghislain d’Ursel, 

voorzitter van de familievereniging, een verloren 

gewaand portret aan het kasteel in ontvangst voor 

een bruikleen. De familie d’Ursel kocht het 

schilderij van Philippe Albert d’Ursel (1668-1746) 

op een veiling. Het werd gerestaureerd en is nu 

teruggekeerd op het kasteel. We gaan het portret 

tijdens de Vriendendag zeker zien! 



Boekentip: 

Op 26 juni j.l. overhandigden Frank en Jef van Gils de eerste 

exemplaren van hun boek “Gorp & Rovert, van leengoed tot 

landgoed” aan Alexander van Puijenbroek en zijn zoon Guus 

van Puijenbroek, mede-eigenaren van Landgoed Gorp & 

Rovert. Het boek beschrijft de ontwikkeling van een woest 

heidegebied in de Middeleeuwen tot een bloeiende 

modelboerderij en bosexploitatiemaatschappij. Er is ruim 

aandacht voor geologie, archeologie, economie, bezit- en 

pachtverhoudingen, landbouw, biologie, milieu en recreatie. 

De historische foto’s, recente platen en de pennenvruchten 

van verschillende dichters geven het boek een extra 

dimensie. Het grote formaat (240 x 320 mm) en de druk in 

full color zorgen er voor dat de vele kaarten en foto’s goed 

uitkomen. 

Het boek is te bestellen via Grafisch Buro Goirle, De Hovel 46 

te 5051 NR Goirle (telefoon 013-5341217) of via de website 

www.gbg.nl en kost € 39,50. 

Uittip: 

Op zondag 27 september a.s. vindt de Erfgoedfair “Wonen in Historie” plaats op Landgoed 

Mattemburgh in Hoogerheide, bij Bergen op Zoom. Het evenement vindt plaats in de prachtige stijltuin 

van het landgoed, terwijl in de historische stijlkamers van Villa Mattemburgh diverse lezingen en 

workshops worden gehouden. Bijzonder is de mogelijkheid om een Masterclass historische interieurs te 

volgen van Eloy Koldeweij, senior specialist historische interieurs van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. Kijk voor het volledige programma en informatie over de kaartverkoop op www.erfgoedfair.nl.  
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