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Beste leden, 

 

 
 

Het nieuwe jaar is net uit z’n startblokken en het nodige is al weer gebeurd. 

Aanhoudende vorst, temperaturen van – 12ºC voor dagen achter elkaar. 

Schaatsen weer uit het vet bij menigeen. Het Nederlands Kampioenschap 

Veldrijden in Huijbergen is net achter de rug en het einde van de maand 

januari komt ook in zicht. En dat brengt ons gelijk bij de nieuwe 

thematentoonstelling: “Wielrennen op de Brabantse Wal van Woensdrecht”. 

Op donderdagavond 29 januari (net voor het WK Veldrijden) is de officiële 

opening hiervan voor genodigden. Daarna is de tentoonstelling, in afwijking 

van andere jaren, geopend vanaf februari. De eerste openstelling is op 

zondagmiddag 8 februari. Daarna is het museum open op 15 februari (!), 8 

en 22 maart. Bent U al nieuwsgierig naar hoe het eruit gaat zien? Schrijf dan 

die datum snel in uw agenda!!  

 

Contributie: 
Bij deze brief ontvangt U weer de jaarlijkse acceptgiro om uw contributie mee te 

voldoen. Elk jaar weer blijkt dat er toch nog onduidelijkheden zijn in hoeveel die 

contributie nu precies bedraagt.  

Heemkundekring Het Zuidkwartier kent verschillende contributies, afhankelijk van de 

plaats waar dat de bezorging van de nieuwsbrieven / Tijding plaatsvindt. Onderstaand 

een overzicht van de verschillende vormen voor 2009: 

 

Minimale 

Contributie 

Omschrijving 

€ 17,-- Bezorging BINNEN de gemeente Woensdrecht 

€ 24,-- Bezorging BUITEN de gemeente Woensdrecht, maar wel in Nederland 

€ 26,-- Bezorging BUITEN de gemeente Woensdrecht, maar dan in België. 

 

Let wel, dit is steeds de minimale contributie. Het staat U uiteraard vrij om méér geld over te maken.  

Velen van U doen dit ook en wij zijn hen daar zéér erkentelijk voor.  

 

Let op, met ingang van 1 januari 2009 zijn de prijzen allemaal met € 1,-- verhoogd conform het besluit 

van de Algemene LedenVergadering van 20 april 2008!! 

 

U kunt uw contributie voldoen met de acceptgirokaart, die U hierbij ontvangt.  

 

Wij verzoeken U om steeds bij betalingen het betalingskenmerk èn óók uw 
lidnummer te vermelden!! 

 

Wij willen U vriendelijk vragen om uw betaling uiterlijk 1 april overgemaakt te hebben. 



Op de bijgeleverde acceptgiro is óók bij een aantal mensen het giro en/of banknummer van uzelf al 

ingevuld. Dit is gebeurd op basis van voorgaande overboekingen. Wij verzoeken U om dat 

rekeningnummer te controleren en daar waar nodig te verbeteren. Bij hen die in het verleden zowel via 

de giro als via de bank hebben betaald, staan beide nummers vermeld. Graag één hiervan dan 

doorstrepen!! 
 

Het rekeningnummer van onze bank in België is: 

 De ING-bank 

 Dorpsstraat 55 

 B 2940 Stabroek 

 Rek.nmr = 320-0698519-92 t.n.v. heemkundekring Het Zuidkwartier te Hoogerheide. 

 

Agenda: 
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Op zondagmorgen 8 februari  wordt bij hotel Dekkers van 9:30 to ca. 12:15 uur de vijfde film 

alweer vertoond van de geschiedenis van de Ossendrechtse cafeetjes. Deze film van de hand 

van Jac van den Bussche en John van Dooren verhaalt nu over buurtschap “Het Dorp”ofwel de 

Ossendrechtse dorpskern. Aan deze film hebben ze samen zo’n anderhalf jaar gewerkt en wij 

hebben er alle vertrouwen in dat het wederom een prachtige film zal zijn. De praktijk van de 

afgelopen jaren leert ons dat bij de vertoning van deze film, de zaal al snel te klein is. De 

filmvoorstelling is dan ook UITSLUITEND voor leden van onze heemkundekring. Om 

teleurstellingen te voorkomen bij de ingang van de zaal, werken we dit keer met reserveringen!! 

Als U dus voornemens bent om te komen, reserveer dan een stoel via Jos Halters. Jos is te 

bereiken via � 0164 – 67 28 54 of via de mail: joshalters@wanadoo.nl. Schrijf tijdig in want 

VOL = VOL. 

• Op 23 en 30 januari kunt U nog de Archeologische opgravingen in de de Antwerpse 

Burchtzone bezoeken. De Stedelijke Dienst Archeologie organiseert elke vrijdagnamiddag 

tussen 14:00 en 16:00 uur gratis rondleidingen met uitleg over het lopende onderzoek. De 

vertrekplaats is het bouwterrein "Jordaenskaai 13-19". Reserveren is niet nodig èn stevig 

schoeisel wordt aangeraden!! 

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 1 februari, 1 

maart en 5 april kunt U weer lekker bijkletsen over ‘vroeger’. U 

bent van harte welkom van 10:00 tot 12:00 uur in heemhuis 't 

Kwartier aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide. 

 

U ziet, voor een ieder wat wils!! 

Overlijden: 
Op zondag 30 november 2008 is Anja de Greef-Verhees overleden. Zij maakte van 1982 tot en met 

1990 deel uit van het bestuur en was ook enkele jaren lid van de redactieraad. Zij typte de Tijding tot 

juli 1984 en zorgde voor de lay-out en de rasters van de foto's. Tevens vertegenwoordigde zij op de 

Braderie in Hoogerheide èn later bij de eerste openstelling van het museum, de vereniging in 

historische klederdracht. Zij was mede-organisator van de reizen, die toen nog wel eens 2 bussen vol 

trokken. De laatste reis die zij organiseerde was in 1985 naar Ieper en omgeving. Anja werd 66 jaar en 

stierf na een langdurig en pijnlijk ziekbed in Roosendaal. 

 

Tot slot: 

• Op 19 april a.s. is de Algemene LedenVergadering. Hans Cortie heeft te kennen gegeven dat hij 

dan stopt als penningmeester. Het bestuur is dringend op zoek naar een opvolger voor Hans! 

Indien het U wat lijkt om de rol van penningmeester over te nemen, dan verzoeken wij U om dat 

nu al kenbaar te maken bij het bestuur.  

• Daarnaast hebben we nog steeds ruimte voor een extra bestuurslid. Dus als U dat wel ziet zitten, 

maar nog niet het penningmeesterschap ambieert, dan kunt U zich nu ook al aanmelden (U kunt 

ook contact opnemen met de voorzitter of secretaris, wanneer U iemand kent, die U geschikt acht 

voor een bestuursfunctie). 

 

Het bestuur. 


