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Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, 

 

Zuidwesthoek, december 2010. Uitgave: 2010, nmr. 06 

 

Beste leden, 

 

December, de laatste maand van het jaar. De klok is inmiddels een uur verzet en het is weer vroeg 

donker. Daarbij is het weer, de laatste weken ook niet “je van het”. Regen, regen en eind november lag 

er zelfs al sneeuw! Wat gaat het dan allemaal ineens snel naar oudjaar toe. Nog maar even en het 

vuurwerk gaat weer knallen. 

Maar voor het zover is willen we nog wel een paar dingen met jullie delen… 

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

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

januari en 6 februari 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 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. 

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

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

• Op zondag 17 april 2011 vindt de Algemene LedenVergadering plaats. Noteert U deze datum 

alvast? Nadere gegevens volgen nog. 

 

U ziet, voor een ieder wat wils!! 

Filmvertoning “Ossendrecht, een dorp vol cafeetjes ”: 

Op zondagmorgen 19 december wordt bij hotel Dekkers van 9:30 to ca. 

12:15 uur het vijfde deel 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 “Hondseind”. Hoewel de naam van de 

serie anders doet vermoeden, wordt ook nu niet alleen ingegaan op de vele 

cafeetjes die Ossendrecht rijk was, maar komen ook het religieuze leven, het 

bedrijfsleven en de verenigingen ruimschoots aan bod. 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 bij hotel 

Dekkers al snel te klein is. De filmvoorstelling is dan ook UITSLUITEND voor leden van onze  eigen 

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.  

Het is NIET de bedoeling dat U reserveert via John van Dooren of Jac van den Bussche zelf. U kunt 

wel bij hen reserveren, maar dan voor een voorstelling op een andere dag. 

 



Thematentoonstelling 2011: “Het leven in de Polders en Dorpen van de Zuidwesthoek” 

Van april tot en met oktober 2011 zal de nieuwe thematentoonstelling te bezichtigen zijn in de galerie 

van streekheemmuseum den Aanwas in Ossendrecht. Kunstschilderwerken zullen hierbij 

tentoongesteld worden, aangevuld met ambachtelijk gemaakte potten. Op paneel/doek/papier en jute 

staan geestige items die tot de verbeelding zullen spreken. 

Jong en oud zullen hierbij op een geestige wijze geïnformeerd worden over hoe het vroeger ging. 

Educatie en historisch besef bij de bezoekers, zullen hierbij opgevijzeld worden. 

De samenstelling van de thematentoonstelling zal geschieden door Jos Vermue, Louis Michielsens en 

Marianne de Jong. Zij hebben reeds eerder geëxposeerd bij de Kiekenhoeve (Essen), ’t Klooster 

(Rilland) en Kasteel Ravenhof (Stabroek). 

 

Onderhoud streekheemmuseum den Aanwas: 

Eind oktober was de laatste reguliere openstelling van het afgelopen 

museumseizoen. Zoals hierboven aangegeven gaan we april volgend jaar weer 

opnieuw open. In de tussentijd wordt het museum weer flink onder handen genomen 

door steeds weer enthousiaste vrijwilligers. Zonder iemand te kort willen doen gaat 

daarbij onze dank zeker uit naar Sjos van Loon en Adrie Raats. Beide zijn vele uren 

per week bezig om alles weer tip top in orde te maken. Heren, DANK! 

 

Tijding 2010-3: 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt U tevens Tijding 2010-3. Wederom een prachtig exemplaar waar de 

nodige uurtjes in zijn gaan zitten. Dank aan alle schrijvers daarvoor, maar zeker ook aan Jopie 

Daalmans en Maria Rosskamp! Zonder al deze vrijwilligers had U nu niet weer zo’n mooie 

uitgave voor U liggen. Chapeau! 

En als klap op de vuurpijl kunnen we U alvast verklappen dat de eerstvolgende Tijding, 

de 100
e
 uitgave wordt. Een heuse mijlpaal wordt hiermee bereikt. We nodigen U van 

harte uit om hiervoor uw eigen bijdrage te leveren. Heeft U een leuk stuk(je) om te 

plaatsen, neem dan contact op met iemand van de redactieraad! We wachten af op 

uitgave Tijding 2011-1. Vol verwachting klopt ons ……. 

 

Cadeautje: 

Met de feestdagen in zicht bent U wellicht nog op zoek naar een geschikt cadeau. Denkt U daarbij 

bijvoorbeeld eens aan het dialectenwoordenboek òf wellicht kunt U iemand een lidmaatschap cadeau 

doen. Zeker zo origineel!!  

Voor het boek kunt terecht bij: 

• de bestuursleden Jos Halters en Ed Prop; 

• Het Zoete Rijk, Hondseind in Ossendrecht; 

De kosten voor het dialectenwoordenboek bedragen slechts € 6,-- per stuk.  

Voor het lidmaatschap kunt U terecht bij onze secretaris. 

 

Het bestuur wenst U alvast bijzonder fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe!! 

 
Het bestuur. 
 


