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Beste leden, 

 

De dagen gaan weer korten en het wordt alsmaar kouder. Hopelijk belet dit u niet om deel te nemen aan 

de activiteiten die wij als heemkundekring voor u organiseren. Wat wij u zoal te bieden hebben vind u 

terug in de  agenda. Graag zien wij u bij één of natuurlijk meerdere van deze activiteiten!! 

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 6 november en 4 

december 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 er ook elke 

maandagochtend terecht! 

• Op zondag 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). Let op, zondag 23 oktober is de laatste reguliere openstelling op een zondagmiddag van het 

museum dit jaar. Bent U nog niet geweest? Kom dan nog snel kijken nu het nog kan! 

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

12:00 én tussen 13:00 – 15:00 uur. De laatste doordeweekse openstelling is 27 oktober a.s.! 

• Op 30 oktober wordt er om 10:00 uur een lezing gehouden bij hotel Dekkers over Fort Sint 

Martijn op Hoogerwerf. De lezing wordt gegeven door Prof. Han Leune. Verderop in deze 

nieuwsbrief treft U meer informatie hierover aan. 

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

Rini Vermaire. Nadere details volgen later nog. Voorafgaand hieraan vindt er een extra 

algemene ledenvergadering plaats in verband met het verkiezen van een nieuwe secretaris. 

• 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!! 

 

Gezocht gastvrouwen en gastheren: 

Voor het aankomende seizoen 2012 zijn we dringend op zoek naar suppoosten voor het streekmuseum 

“Den Aanwas”. U kunt er vanuit gaan een degelijke voorbereiding te krijgen, zodat u niet meteen in het 

diepe gegooid wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Halters tel: 0164 – 672854. 

 

Lezingen 2012: 

Mocht u nog suggesties hebben voor interessante, en liefst ook streekgerichte, lezingen èn kunt u ons in 

contact brengen met de persoon die zo’n lezing verzorgt, laat het ons dan a.u.b. weten! 

U kunt uw ideeën  doorgeven aan de secretaris via e-mail: secretaris@hkk-zuidkwartier.nl of tel: 0164 – 

610 523. 



 

Extra algemene ledenvergadering met als onderwerp “nieuwe secretaris gezocht”: 

Zoals u in de voorgaande nieuwsbrief hebt kunnen lezen zijn wij op zoek gegaan 

naar een nieuwe secretaris. Ondertussen heeft Esther Cleeren zich aangemeld als 

kandidaat-secretaris. Natuurlijk kan een ieder zich nog steeds kandidaat stellen bij 

het bestuur om deze functie te gaan bekleden. 

Voorafgaand aan de lezing op 27 november as. zal er een extra ledenvergadering 

ingevoerd worden zodat er officieel een nieuwe secretaris per die datum kan 

worden aangesteld. 

Hierbij nodigen wij U dan ook van harte uit voor de te houden Extra Algemene Ledenvergadering op 

zondag 27 november a.s. om 9:45 uur (voorafgaand aan de lezing). De vergadering zal worden 

gehouden bij hotel Dekkers te Ossendrecht. 

De agenda luidt als volgt: 

1. Opening. 

2. Verkiezing nieuwe secretaris. 

3. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

4. Sluiting 

Kandidaatstelling als bestuurslid dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Zoals hierboven reeds 

vermeld heeft mevr. Esther Cleeren zich inmiddels al kandidaat gesteld. Nieuwe kandidaten dienen ten 

minste 8 dagen vóór de betreffende algemene ledenvergadering hun kandidaatstelling kenbaar te maken 

bij de secretaris. Via de website www.hkk-zuidkwartier.nl zullen we de namen uiteindelijk kenbaar 

maken.  

 

Lezing “Fort Sint Martijn op Hoogerwerf”: 

Tijdens de lezing van 30 oktober bij hotel Dekkers (aanvang 10:00 uur) zal prof. Han 

Leune ingaan op Fort Sint Martijn. Professor Han Leune is emeritus hoogleraar 

sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op zijn naam staan acht boeken 

over de geschiedenis van de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, uitgegeven door 

het Algemeen Rijksarchief te Brussel.  

Het dorp Zandvliet werd door de Spanjaarden in de jaren 1620 omgebouwd tot een 

machtige vesting. Dat gebeurde in het kader van de strijd tussen Spanje en de 

Republiek der Verenigde Nederlanden, die was hervat direct na afloop van het 

Twaalfjarig Bestand (tussen 1609 en 1621). Om hun positie in het gebied tussen 

Antwerpen en Bergen op Zoom te versterken, bouwden de Spanjaarden toen nog de steunforten Sint 

Martijn en Sint Ambrosius. Fort Sint Martijn werd gesitueerd op het Schoreiland Hoogerwerf, tussen 

westelijk Brabant en oostelijk Zuid-Beveland, op een strategisch belangrijke plaats in de verbinding 

tussen de Schelde en de Rijn. Nederlandse eenheden zagen geen kans om de bouw te verhinderen, maar 

slaagden er vijf jaar later in om het in bezit te krijgen, gelijktijdig met enkele andere nabijgelegen forten. 

De Spaanse invloed in het gebied tussen Antwerpen en Bergen op Zoom werd er aanzienlijk door 

gereduceerd. 

 

Een boek over de Brabantse Wal: een prachtig relatiegeschenk! 

Stichting De Brabantse Wal is bezig met een boek over de Brabantse Wal. Over onze streek, bestempeld 

tot Provinciaal Landschap en Landschap van Allure, is in de pers al veel gezegd en geschreven, maar er 

bestaat nog geen boek. Willem de Weert, voorzitter van deze Stichting, is bezig met een team van 

auteurs en fotografen om dit boek te maken. Het gaat over de ligging en beleving, de natuur, de 

cultuurgeschiedenis en de bedreigingen en kansen voor de toekomst. Het boek wordt hét standaardwerk 

over de Brabantse Wal, een mooie uitgave, van circa 250 blz. dik met veel foto’s.  

De stichting Brabantse Wal wil graag via voorinschrijving dit nieuwe boekwerk aan de man brengen. 

Bij een afname van minimaal 100 stuks betalen we slechts € 25,-- per stuk. Als U dus interesse heeft in 

dit boekwerk, meldt U zich dan bij het secretariaat. Als er voldoende inschrijvingen zijn, kunnen we in 

aanmerking komen voor het gereduceerde tarief. 

 

 

Het bestuur. 

 


