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Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, 

 

Zuidwesthoek, januari 2010. Uitgave: 2010, nmr. 01 

 

Beste leden, 

 

Langs deze weg wil het bestuur U nog het allerbeste toewensen in goede 
gezondheid!! We hopen dat dit nieuwe jaar U weer mag brengen wat U er zelf 

van hoopt. 

Nog maar net is het nieuwe jaar begonnen èn er wordt op vele fronten van alles 

georganiseerd of voorbereid. Zo zijn we van plan om in maart weer een 

boekenbeurs te organiseren, zijn de voorbereidingen bezig voor de nieuwe 

thematentoonstelling, vindt er onderhoud plaats aan het museum en het heemhuisje, zijn de 

werkgroepen druk bezig met “van alles en nog wat”. Kortom, het belooft een druk jaar te worden! 

 

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

• Op zondag 7 februari wordt de volgende “lezing” verzorgd door Hans van den Eeden. De 

lezing zal gaan over “de reis van Lodewijk Napoleon door Brabant en Zeeland”. Aanvang van 

de lezing is om 9:45 uur bij hotel Dekkers in Ossendrecht. Zie hieronder voor meer details. 

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 14 februari (!) èn 7 

maart 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. Let op, dat datum in februari is één 

week opgeschoven i.v.m. de lezing!! 

• Boekenbeurs bij hotel Dekkers op 14 maart (bij voldoende 

belangstelling). Momenteel zijn de voorbereidingen in gang. Zodra we hier meer over kunnen 

vertellen, bijvoorbeeld of het definitief doorgaat, hoort U het van ons. 

• “Woensdrecht in de Tour de France”. Op 20 maart wordt de nieuwe thematentoonstelling 

voor genodigden geopend. 

• Lezing “Dialecten” door Michel de Koning op zondag 21 maart. Nadere details volgen nog. 

• Op 27 maart organiseert hkk Halcherth in Halsteren in het Hof van Ram een Genealogische 
dag. Onze werkgroep neemt daar ook aan deel via Sjos van Loon en Cor Cleeren. Tijdstip is 

van 10:00 tot 16:00 uur. 

• Op zondag 28 maart is het streekheemmuseum den Aanwas voor de eerste keer dit seizoen 

regulier open voor het publiek. U kunt dan tevens de nieuwe thematentoonstelling 

“Woensdrecht in de Tour de France” bezoeken. Openingstijd is 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) 

• Museumweekend. In het weekend van 10/11 april is het weer museumweekend. 

• De Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing wordt dit jaar gehouden op 18 

april bij hotel Dekkers. 

 

U ziet, voor een ieder wat wils!! 

 

 



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 de bezorging van de nieuwsbrieven / Tijding plaatsvindt.  

 

Onderstaand een overzicht van de verschillende vormen voor 2010: 

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.  

 

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. 

 

Indien U reeds uw contributie heeft overgemaakt, dank daarvoor en dan hoeft U uiteraard het geld niet 

meer over te maken!! 

 

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. 

 

Lezing: “Lodewijk Napoleon op reis in Brabant”: 
Journalist Hand van den Eeden is auteur van het onlangs uitgekomen 

boekwerk “Leve de koning, Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en 

Zeeland. Deze inspectiereis werd in 1809 gemaakt. Ruim 200 jaar geleden 

dus. Tijdens deze inspectiereis van 13 april t/m 17 mei kwamen tal van 

problemen aan de orde. 

Ook wordt ingegaan op: Het departement Brabant van  1809 / Wie was 

Lodewijk Napoleon? / De reis van koning Lodewijk Napoleon, doel, opzet en 

route / Teruggave van de kerken. 

 

Oproep: 
De redactieraad is nog op zoek naar mensen die kopij willen inleveren voor de Tijding. 

Momenteel heeft men wel nog voldoende “op de plank liggen” maar tegen het einde van 

dit jaar begint het wat uit te dunnen. Heeft U nog een interessant onderwerp voor 

publicatie, schroom dan niet om even contact op te nemen met iemand van de redactieraad. 

Samen met U kunnen zij beoordelen of uw artikel in aanmerking kan komen voor 

publicatie. 

 

Het bestuur. 


