
Opgericht: 27 maart 1977 
Secretariaat: 

Hugo de Grootstraat 5, 4631 GJ  Hoogerheide 

℡ 0164 – 610 523, � secretaris@hkk-zuidkwartier.nl 

 

 

� www.hkk-zuidkwartier.nl 

 

Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, 

 

Zuidwesthoek, augustus 2011. Uitgave: 2011, nmr. 04 

 

Beste leden, 

 

Voor het overgrote deel van Nederland zitten de vakanties er weer op. Met het weer was het deze keer 

niet veel soeps hier in Nederland. Hopelijk heeft dat U niet belet om toch er een mooie vakantie van te 

maken. 

En zo kort na de vakantie betekent voor de heemkundekring dat we een drukke periode tegemoet gaan. 

Waarmee dan? Dat kunt U hieronder lezen in de agenda. We zien U toch wel bij één van de activiteiten? 

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 4 september en 2 

oktober 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. Daarnaast kunt U ook elke 

maandagochtend er terecht! 

• Op zondag 11 en 25 september èn 9 en 23 oktober is het 

streekheemmuseum den Aanwas weer open voor het publiek. U kunt dan tevens de 

thematentoonstelling “Zomerexpositie” 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). 

• NIEUW!! Elke maandag t/m donderdag is streekheemmuseum den Aanwas geopend van 9:00 – 

12:00 èn tussen 13:00 – 15:00 uur. 

• Op 10 en 11 september is het weer Open Monumentendag in Nederland. Het museum den 

aanwas is hiervoor alleen op 11 september geopend tijdens de reguliere openingstijden. 

• Op 11 september is het weer Boerendag in Woensdrecht. Ook heemkundekring het 

Zuidkwartier zal hier ‘acte de presence’ geven. Cor Cleeren, Piet de Dooij en Luce Hengst kunt 

U hier deze dag aantreffen. 

• Op 18 september wordt er om 10:00 uur een lezing gehouden bij hotel Dekkers over de 

Brabantse Gilden. Verdere informatie vindt U verderop in deze nieuwsbrief. 

• Op 25 september is het weer gezinsfietsdag in de gemeente Woensdrecht. 

• Op 9 en 16 oktober is het weer Jaarmarkt en Putse Kermis in Putte. 

• Op 23 oktober wordt er een lezing gehouden bij hotel Dekkers over Fort Sint Martijn op 

Hoogerwerf. De lezing wordt gegeven door prof. Dr. Han Leune bij hotel Dekkers. Verdere 

informatie volgt op een later tijdstip. 

• Op 27 november vindt er een lezing plaats over huisslachtingen. De lezing wordt gegeven door 

Rini Vermaire. Nadere details volgen later nog. 

• Op 18 december wordt er een lezing gehouden bij hotel Dekkers over de geschiedenis van het 

smokkelen in Noord-Brabant. De lezing wordt gegeven door dhr. Paul Spapens. Verdere 

informatie volgt op een later tijdstip. 

 

U ziet, voor een ieder wel wat wils!! 

 



Verruiming openingstijden streekheemmuseum den Aanwas: 

Vanwege een toenemende vraag van bezoekers, is het streekheemmuseum den Aanwas in Ossendrecht 

voortaan ook geopend van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur èn tussen 13.00 en 

15.00 uur. De heren Sjos van Loon en Adrie Raats heten U graag van harte welkom! 

Een bord vóór het museum geeft aan dat er suppoosten aanwezig zijn. Mocht dit bord echter ontbreken 

dan is het museum onverhoopt toch gesloten. Het kan echter ook voorkomen dat de suppoosten achter 

op het terrein bezig zijn en dat de voordeur gesloten is. Staat het bord toch in de voortuin met  de 

melding dat het museum geopend is, druk dan op de kleine bel naast de deur zodat de suppoosten uw 

aanwezigheid opmerken. De entree bedraagt door de week € 1,50 per persoon. 

Heemkundekring het Zuidkwartier nodigt iedereen uit nu ook op maandag t/m donderdag de 

zomerexpositie èn het streekheemmuseum te komen ontdekken. 

 

Nieuwe secretaris gezocht (en gevonden)….. 

Zoals bij velen (waarschijnlijk) inmiddels bekend is, heeft onze secretaris 

begin dit jaar een hartcatherisatie moeten ondergaan. De operatie is allemaal 

goed verlopen en inmiddels is hij ook weer volledig aan het werk. Echter, 

hij heeft wél het advies gekregen om het iets rustiger aan te gaan doen. 

Omdat Ed naast het secretariaat bij de heemkundekring, ook nog diverse 

andere functies bekleedt bij verschillende verenigingen, heeft hij een keuze 

moeten maken waarmee hij ging stoppen. Immers, de gezondheid gaat voor 

alles. Ed heeft dan ook besloten om te stoppen met het secretariaat. In 

overleg met bestuur zal nog gekeken worden tot hoelang Ed de functie zal 

aanhouden. Ed gaat nog wel door als webmaster van de website van onze 

heemkundekring. 

Met het stoppen van Ed als secretaris moeten we natuurlijk wel op zoek naar een nieuwe secretaris die 

vervolgens door een algemene ledenvergadering gekozen dient te worden. Inmiddels zijn we in de 

gelukkige omstandigheid dat er zich al iemand heeft aangemeld als kandidaat-secretaris. 

In de volgende nieuwsbrief hopen we U meer te kunnen vertellen hoe dit verder gaat verlopen. 

 

Lezing ‘Brabantse Gilden’: 

Namens de “Kring van Schuttersgilde Baronie en Markiezaat” zal de kringsecretaris, 

dhr. M.F. de Krom, een lezing verzorgen voor heemkundekring “Het zuidkwartier“. 

De lezing zal op zondag 18 september plaatsvinden bij hotel Dekkers in 

Ossendrecht. Aanvang van de lezing is om 10:00 uur en de toegang is gratis en ook 

toegankelijk voor niet-leden van de heemkundekring. 

De heer de Krom zal o.a. behandelen het ontstaan van de schuttersgilden tijdens de 

middeleeuwen met daarbij de bijpassende functies van toen. Hierop aansluitend zal 

middels een powerpoint-presentatie het gilde van nu worden gepresenteerd. 

 

Uitzendingen van museum den Aanwas op ZuidWestTV: 

Net voor de vakantie heeft ZuidWestTV opnamen gemaakt in museum den Aanwas. De 

uitzending van deze opname is vooralsnog gepland op dinsdag 6 september. Tijdstip van 

uitzending is echter nog onbekend. 

Wilt U de uitzending zien, stem dan tijdig af op ZuidWestTV. Voor het laatste nieuws 

over datum/tijdstip van de uitzending kunt U ook op hun website kijken: 

http://www.zuidwesttv.nl.  

 

Overlijden Henk Vermeer: 

Op 16 augustus jl. is na een kort ziektebed veel te snel en veel vroeg Henk Vermeer 

overleden. Henk was een bijzonder gewaardeerd lid van zowel de fotowerkgroep als bij de 

Stichting Behoud CultuurHistorisch Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ).  

Bij de fotowerkgroep was hij o.a. betrokken bij het digitaliseren van de vele foto’s. Bij de 

SBCEZ bekleedde hij de functie van secretaris. Wij zullen aan Henk een warme 

herinnering bewaren en gedenken hem en zijn werk met dankbaarheid. We wensen Riekie 

en de kinderen alle sterkte toe. 

 



De website van de FotoWerkGroep is vernieuwd! 

Na lang experimenteren is het onderdeel Fotografie van onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl en dan 

het menu “Werkgroepen – Fotografie”) helemaal vernieuwd. De opzet was al 

eerder gewijzigd, maar de foto's kwamen te klein en veel te langzaam in 

beeld en er waren problemen met de onderschriften. Die zijn nu allemaal 

opgelost. 

Zoals vermeld: Wijs bovenaan op onze site in het menu "Werkgroepen" aan en klik op "Fotografie". Je 

komt eerst bij algemene informatie over de fotowerkgroep. Daaronder kun je vier verschillende 

fotoalbums openen: 

 

• Oud Zuidkwartier 

Hier worden oude foto's getoond van de vier kernen: Hoogerheide, Ossendrecht, Putte en 

Woensdrecht. 

• Toen en Nu  

Hier worden foto's getoond van vroeger en zoals het nu is. 

• Mooi Zuidkwartier 

Hier komen regelmatig nieuwe foto's die gemaakt zijn op mooie plekjes in de zuidwesthoek. 

• Veranderingen in beeld 

Hier komen foto's van veranderingen in onze woonomgeving. 

 

Het is de bedoeling alle albums regelmatig van andere foto's te voorzien, zodat het voor de leden van de 

heemkundekring èn andere bezoekers van de website, interessant blijft de albums te bekijken. 

De foto's kunnen op drie manieren bekeken worden: klein formaat (normal screen), groot formaat (full 

screen) en als diapresentatie (slideshow). 

Veel foto's van de fotowerkgroep of anderen, kunnen op dezelfde manier bekeken worden op de diverse 

pagina's van onze website. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld de foto's van de vrijwilligersavond, 

twee lezingen en van de opening van de thematentoonstelling. Uiteraard zullen er nog meer volgen..... 

We nodigen U graag uit om hier eens een kijkje te nemen! 

 

Foto’s te koop: 

Met ingang van heden zijn er bij de heemkundekring mapjes te koop met 

daarin 10 foto's over de situatie rond 1900 in onze gemeente. Van elke 

woonplaats (Hoogerheide, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht) is er een 

mapje voorhanden. De afmetingen van de foto’s zijn ca. 10 x 15 cm. en per 

mapje bedraagt de prijs € 2,50.  

Daarnaast is er ook een mapje foto's “Vroeger en Nu” van een iets groter 

formaat. Op de foto staat de situatie van rond 1900 met diezelfde foto 

maar dan van nu (in kleur). Voor een mapje betaalt U € 5,-- maar wilt U ze 

liever per stuk, dan betaalt U € 0,50 per stuk. Aan deze mapjes wordt nog 

gewerkt waardoor we nu alleen nog maar beschikken over Hoogerheide. De 

overige woonplaatsen zullen later volgen. 

Ook is er een nog groter formaat beschikbaar (ongeveer A4) van “Vroeger en 

Nu”. Deze kosten per stuk € 1,00 of € 10,00 per map van 10. Ook hier geldt dat 

vooralsnog alleen Hoogerheide beschikbaar is en dat de overige woonplaatsen later zullen volgen. 

De mapjes en foto's zijn verzorgd door de fotowerkgroep en zijn verkrijgbaar in het museum! 
Verder is er ook een dvd beschikbaar met foto's van de situatie rond 1900 en die van rond 2000. Deze 

DVD betreft alle genoemde woonplaatsen en telt daarmee 4 x ca. 20 foto's; dus in totaal zo’n 80 foto's. 

Op de boerendag in Woensdrecht zal deze dvd voor het eerst te koop zijn. Deze dvd is samengesteld 

door de fotowerkgroep in samenwerking met Cor Cleeren. 

 

 

 

Het bestuur. 
 


