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Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, 

 

Zuidwesthoek, november 2010. Uitgave: 2010, nmr. 05 

 

Beste leden, 

 

Het is alweer november en het einde van het jaar komt in zicht. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we 

er een lezing van Ad Rooms opzitten, is er een einde gekomen aan de thematentoonstelling over de 

Woensdrechtse deelnemers aan de Tour de France en hebben twee van onze leden een onderscheiding 

mogen ontvangen van het Brabants Heem. Kortom, er is weer het nodige gebeurd. 

 

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

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op de zondagmorgen  5 december en 2 

januari 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. 

• Op zondag 21 november is er een lezing over “Speuren in het 
geheugen”. De lezing gaat over de archieven en de collectie van het 

Markiezenhof, Historisch Centrum. Plaats van handeling is bij hotel Dekkers in Ossendrecht en 

de lezing vangt aan om 10:00 uur. Verwachte eindtijd is rond 12:00 uur. 

• Op zondag 19 december vindt de volgende filmvertoning 

“Ossendrecht, een dorp vol cafeetjes” plaats. John van Dooren en 

Jac van den Bussche hebben wederom een deel uit hun collectie klaar. 

Nadere gegevens treft U aan in de volgende nieuwsbrief. Zoals 

gebruikelijk zal de lezing  in ieder geval weer op zondagochtend zijn 

bij hotel Dekkers in Ossendrecht. Toegang zal uitsluitend voor leden 

van heemkundekring het Zuidkwartier zijn. 

• Op zondag 19 december is er in het Karrenmuseum een Winterfeest. Demonstraties van 

winterse activiteiten, vuurkorven, warme dranken, enz.. kortom een gezellige wintersfeer. 

 

U ziet, voor een ieder wat wils!! 

Vrijwillig(st)er(s) gezocht: 
Het bestuur is op zoek naar een paar vrijwilligers (hoeven niet perse lid te zijn van de 

heemkundekring) die op zoek willen gaan naar sponsors / adverteerders. Ook de 

heemkundekring ontkomt niet aan de economische crisis en is daarom op zoek naar 

alternatieve mogelijkheden om inkomsten te genereren.  

Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling dat de Tijding compleet vol komt te staan met 

advertenties, maar wat we wel voor ogen hebben is het plaatsen van advertenties aan 

de twee binnenzijden van de Tijding. Daarnaast hebben we ook ruimte voor adverteerders op onze 

website. 

Van U wordt verwacht dat U bijvoorbeeld in uw eigen woonplaats diverse winkeliers / bedrijven 

afloopt om te informeren of zij willen adverteren of de heemkundekring willen sponsoren. Dus als U 

ons hiermee kunt en wilt helpen, zouden wij (en de overige leden) U bijzonder dankbaar daarvoor zijn.  

Lijkt het U wat, geef U dan hiervoor op bij één van de bestuursleden! 
 



Lezing “Speuren in het geheugen”: 
Op zondagochtend 21 november geeft Elly van Eekelen (coördinator Dienstverlening) een lezing over 

de archieven en de collectie van Het Markiezenhof, Historisch Centrum.  

Naast algemene informatie over archieven en collecties zal Elly in de lezing aandacht besteden aan de 

taken die zij, als archiefdienst, heeft. Het beschikbaar stellen van informatie vanuit de overheid is een 

wettelijke taak, maar voor onderzoek heeft men in het ondergrondse depot van het Markiezenhof HC 

ook tal van particuliere archieven en collecties. Zij wil graag aandacht besteden aan de diverse 

mogelijkheden binnen hun dienstverlening, maar ook aangeven met welke dilemma's zij te maken 

krijgt. Daarnaast staan de ontwikkelingen in de archiefwereld niet stil. Aan het slot van de lezing wil ze 

graag ingaan op het belang van het bewaren van het heden:  “het verleden van de toekomst”. 

 

Thematentoonstelling 2011: 
Nu het museumseizoen weer ten einde is gekomen, worden zowel de Galerie als het cafeetje van het 

streekheemmuseum in gereedheid gebracht voor de nieuwe thematentoonstelling “Boeren en 

dorpsleven”. De kartrekker voor deze tentoonstelling is Jos Vermue uit Woensdrecht. Bij de 

tentoonstelling zal er o.a. aandacht zijn voor gezegden / verhalen / tekeningen / schilderen en Tiest de 

Schijter. Méér informatie over deze tentoonstelling zal in een later stadium volgen. 

 

Overlijden Mandus Lameir: 
Op 28 september 2010 is Mandus Lameir op 70-jarige leeftijd overleden. Mandus was een 

zeer gewaardeerd lid van de werkgroep Genealogie, waarvoor hij vele hand- en spandiensten 

heeft bewezen. Tevens heeft hij enkele jaren deTijdingen en brieven bezorgd in Bergen op 

Zoom. Wij blijven aan hem een warme herinnering bewaren en gedenken hem en zijn werk 

met dankbaarheid. 

 

Zilveren draaginsignes Brabants Heem voor  Jos Halters en Bertus Ars: 
Op zondagmiddag 24 oktober was de laatste reguliere openstelling dit seizoen van het 

streekheemmuseum den Aanwas. Ruim 150 (!) bezoekers kwamen deze middag nog snel een laatste 

blik werpen in de tentoonstellingsruimten en op de wielrententoonstelling. Rond de klok van 16:00 uur 

werden de nog aanwezige gasten verzameld in het cafeetje van het museum. Wethouder Martin 

Groffen richtte daar een woordje tot de aanwezigen. 

Namens het Brabants Heem mocht hij namelijk zowel Jos Halters als Bertus Ars onderscheiden met het 

zilveren draaginsigne van het Brabants Heem.  

Jos werd hierbij getypeerd als een heemkundeman in hart en nieren, een echte 

heemkundige duizendpoot. Jos heeft zijn sporen ruimschoots binnen de vereniging 

verdiend met o.a. zijn werkzaamheden als (voormalig) secretaris, redactieraadlid, 

organisator van de boekenbeurzen, centrale man voor de distributie van de Tijdingen, 

vast aanspreekpunt voor het streekheemmuseum, suppoost, altijd betrokken bij de 

evenementen, verzorgde jarenlang de nieuwsbrieven en de persberichten en hij 

organiseerde tevens de lezingen.  

Bertus is eveneens al vele jaren een verdienstelijk lid van de heemkundekring en 

daarnaast is hij ook een fervent amateurfotograaf. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat Bertus al heel veel jaren deel uitmaakt van de fotowerkgroep waaronder diverse 

jaren als voorzitter hiervan. Met de fotowerkgroep stond hij dan ook vaak aan de wieg van menig 

fotothematentoonstelling. Van de hand van o.a. Bertus is het grote panoramafoto-

overzicht van de Brabantse Wal. Een overzicht dat nog regelmatig tentoongesteld 

wordt. De laatste twee jaren kwamen twee van zijn passies (wielrennen en het 

fotograferen) samen in de tentoonstellingen over het wielrennen op de Brabantse Wal 

en de Woensdrechtse wielrenners in de Tour de France. Verder is Bertus ook nog 

actief betrokken bij het onderhouden van de kruidentuin van het heemhuisje aan de 

Binnenweg in Hoogerheide. 

Zowel Jos Halters als Bertus Ars waren zéér verrast door deze onderscheidingen van 

het Brabants Heem.  

 

 

Het bestuur. 
 


