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Beste leden, 

 

Met deze brief ontvangt U Tijding 2009-1. Schrijvers en redactieraad hebben weer een fraai product 
afgeleverd. Misschien is het verschijnen ervan voor enkele leden, die de contributie nog niet hebben 
overgemaakt, reden dit op korte termijn te doen. Graag ontvangen we ook tijdig bericht van Uw 
verhuizing. 
 
Op 29 april is een van onze meest gewaardeerde schrijvers, de heer Jacques van den Bussche, geëerd 
met een Koninklijke onderscheiding. We feliciteren hem hiermee van harte en stellen het erg op prijs 
dat zijn belangeloze inzet gedurende ongeveer 30 jaren deze erkenning heeft gekregen. 
 
Per 1 januari 2008 is onze vereniging de ANBI-status toegekend. Dit betekent dat Uw giften aan onze 
vereniging en het museum aftrekbaar zijn voor de belasting. Zo nodig ontvangt U van onze 
penningmeesteres daarvoor apart een bevestiging. 
 
Graag geven we U door dat de jaarlijkse Boerendag in Woensdrecht wordt gehouden op zaterdag 12 en 
zondag 13  september. Uiteraard nemen we daar als heemkundekring aan deel. 
 
Eveneens op deze twee dagen, 12 en 13 september, is het monumentendag. Daarom zijn het museum 
en het Kwartier op deze dagen extra geopend van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  
• Het museum den Aanwas is de komende periode geopend op 10 en 24 

mei, 14 en 28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus, 13 en 27 september. 
U kunt zowel het museum als de wielertentoonstelling bezoeken. 
Openingstijden zijn van 13:30 tot 16:30 uur. Voor nadere informatie kunt 
U zich wenden tot dhr. Jos Halters (� 0164 – 67 28 54) of mevr. Franka 
Stoutjesdijk-Jansen (� 0164 - 672 563) 

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 7 juni en 6 september 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. 

• De werkgroep Kantklossen  heeft tijdens Lentefeesten in Hoogerheide van donderdag 21 tot 
en met zondag 24 mei een tentoonstelling ingericht in het Kwartier aan de Binnenweg 33 in 
Hoogerheide. Zij bestaat dit jaar 25 jaar. Vandaar de titel: Kantklossen tot zilver. U kunt daar 
terecht van 11.00 tot 18.00 uur om hun juweeltjes te bewonderen. Natuurlijk verzorgen de 
dames onder leiding van Mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal  kantklosdemonstraties. Een 
bezoek is zeker de moeite waard. Ook in de pers en via affiches wordt Uw aandacht erop 
gevestigd.  De toegang is gratis en groepen kunnen bespreken op tel. 0164-612536. 

 
U ziet, voor een ieder wat wils!! 

 



 

 

Vervangen slot heemhuisje ’t Kwartier: 

We hebben het al eerder aangekondigd, maar het is er nu toch echt van gekomen. Het slot is vervangen. 
Zij, waarvan het bestuur weet dat ze een sleutel (nodig) hebben van het heemhuisje zijn  benaderd hun 
sleutel om te komen ruilen. Men kan hiervoor voorlopig terecht bij Rinie Huyps, Pr. Hendrikstraat 49 
te Hoogerheide, tel 0164-613332. 
Mocht U een sleutel hebben (en gebruiken), máár heeft U géén bericht ontvangen van ons, dan zijn wij 
waarschijnlijk niet op de hoogte dat U een sleutel in uw bezit heeft. Neem in dat geval contact op met 
het bestuur!! 
 
Besluiten Algemene Ledenvergadering: Op de algemene ledenvergadering op zondag 19 april is 
besloten de contributie voor 2010 te handhaven op € 17,00.  
In het bestuur vinden de volgende mutaties plaats. 
Het penningmeesterschap is met goedkeuring van de vergadering overgenomen door Mevr. B. 
Klaassen uit Hoogerheide. Zij heeft een financiële achtergrond en vervulde deze functie reeds voor een 
andere vereniging. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes. 
De heer Cortie blijft als bestuurslid betrokken bij de vereniging en een woord van dank voor zijn 
beheer van de financiën is zeker op zijn plaats. Ook de heren Dees Verbeek en Adrie Dobbelaar werden 
herkozen. 
Aan de oproep voor kandidaten voor het bestuur meldde zich Mevr. Luce Hengst uit Hoogerheide. Het 
bestuur kan maar 9 leden tellen. Daarom stelde de heer Jos Halters zijn plaats ter beschikking voor 
Luce. Hij blijft wel actief voor de distributie, de redactieraad en het museum.  
Luce is werkzaam in het onderwijs en was voor ons al actief in de Fotowerkgroep, de werkgroep 
Archeologie en het museum. Ook haar heten we van harte welkom in het bestuur en ook haar wensen 
we veel succes. 
 

Veel leden hebben reeds het geschenk van de Rabobank opgehaald. Een prachtig boek over de 
economische ontwikkeling sinds 1850 in West-Brabant. In onze vorige brief besteedden we reeds 
uitgebreid aandacht aan dit werk van de heer Paul Brusse. 
Het boek is nog af te halen in museum Den Aanwas, van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 14.00 
uur.(achterom). 
In “Het Zoete Rijk” , Hondseind 5 in Ossendrecht van dinsdag tot en met zaterdag (niet tussen 12.00 en 
13.15 uur). 
Bij C. Cleeren, P. Dierickstraat 17 in Putte en bij J. Halters, Stenenhoef 2 te Ossendrecht tussen 17.00 
en 20.00 uur. 
Op maandagmorgen tussen 10 en 12 uur in Het Kwartier aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide. 
Op zaterdag 9 mei wordt in het museum een nieuwe fietsroute van +/- 50 km lengte gepresenteerd. 
Vanaf die datum kunt U bij de VVV en in het museum deze route verkrijgen. In de route zijn alle 
memorabele wielrenfeiten in de gemeente Woendrecht opgenomen. We wensen U veel rijplezier. 
 

Oproep: 

Onze thematentoonstelling “Wielrennen op de Brabantse Wal van Woensdrecht” is in volle 
glorie te bewonderen in het museum en de galerij. In de vorige nieuwsbrief hebben we al 
een oproep gedaan voor ideeën voor de volgende tentoonstelling en we hebben daar al een 
paar suggesties voor binnen. Heeft Ú nog suggesties voor een mooie, interessante 

thematentoonstelling voor 2010, laat het ons dan weten via secretaris@hkk-zuidkwartier.nl of 
telefonisch bij de secretaris via 0164 – 610 523. Ideeën zijn nog welkom tot 20 mei a.s.!!  
 

Alvast bedankt voor al uw suggesties!! 

 

 
Het bestuur. 

 


