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Beste leden, 

 

Met de feestdagen in ’t verschiet is de laatste maand van 2011 aangebroken. Er zijn nog enkele 

mededelingen en activiteiten vanuit onze kant te melden terwijl iedereen zich langzaam opmaakt voor 

2012. Wij hopen, als heemkundekring, U het aankomend jaar weer boeiende en onderhoudende 

activiteiten te kunnen aanbieden.  

 

Agenda 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 8 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. Daarnaast kunt U er ook elke maandagochtend terecht! 

• 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.  

• Op 29 januari vindt er de lezing “Brabant ik heb U lief” plaats. Gegeven door J.J.M. 

Jonkergauw. Met verhalen over vroeger, het Brabantse leven in al zijn aspecten. De lezing zal 

plaatsvinden bij hotel Dekkers in Ossendrecht en aanvangen om 10:00 uur. 

 

Streekheemmuseum den Aanwas 

Momenteel wordt er hard gewerkt in het museum om klaar te zijn voor de opening in het 

nieuwe seizoen. Tevens kunnen wij U het onderwerp van onze nieuwe tentoonstelling 

kenbaar maken: ”Oud kinderspeelgoed”. Deze is ingericht door dhr. vd Berg uit Bergen 

op Zoom. 

 

In voorgaande nieuwsbrieven hebben we een oproep voor nieuwe suppoosten voor het 

museum geplaatst, inmiddels hebben zich 3 nieuwe gidsen zich aangemeld. Wie volgt??  

 

Nieuwe secretaris 

In de algemene ledenvergadering van 27 november jl. ben ik, Esther Cleeren, gekozen tot nieuwe 

secretaris. In het briefhoofd vindt u reeds mijn adresgegevens. Verder zal ik me in het kort aan U 

voorstellen.  

Ik ben 33 jaar en woonachtig in Putte, mijn beroep is verpleegkundige wat betekent dat ik onregelmatig 

werk en dus ook onregelmatig te bereiken ben, maar laat dit U niet weerhouden vragen via telefoon of e-

mail gewoon bij mij neer te leggen.  

Wegens mijn werkzaamheden heb ik niet aanwezig kunnen zijn bij die ledenvergadering, maar er zullen 

zich voldoende mogelijkheden voordoen waarbij we uitgebreider kennis met elkaar kunnen maken!! 

 

 

 

 



Overlijden Wim Vermeulen 
Op 18 november 2011 overleed Wim Vermeulen, een trouw lid van onze vereniging. Wim 

heeft zeer veel tijd gestoken in het realiseren van het pleintje op zolder van het museum. 

Daarnaast was hij als meubelmaker een meester in het herstellen van de ornamenten aan de 

kasten etc. Een geweldig vakman, die voor ons voortleeft in de tastbare meesterwerken in 

het museum. Wim werd 79 jaar. 

 

Lezing “de geschiedenis van het smokkelen in Noord-Brabant”: 

Smokkelen is zo oud als er grenzen en accijnsverschillen tussen landen bestaan. Overal langs de grenzen 

hebben mensen gesmokkeld, maar gedwongen door de moeilijke leefomstandigheden was de Brabander 

een smokkelaar in kwadraat. Zout, speelkaarten, shag, boter en noem maar op, alles droeg de pungelaar 

over de grens tot de Europese landbouwpolitiek in het midden van de jaren zestig een einde maakte aan 

wat Paul Spapens de “romantische smokkelperiode” noemt. 

Paul Spapens is journalist en auteur van meer dan dertig boeken over Brabantse historie en volkscultuur. 

Hij heeft onder meer een boek gepubliceerd over de geschiedenis van het smokkelen in Noord-Brabant. 

De met dia’s ondersteunde lezing behandelt de smokkelgeschiedenis vanaf de Belgische 

onafhankelijkheid in 1830 tot en met de tijd waarin smokkelaars in gepantserde auto’s enorme 

hoeveelheden roomboter naar België vervoerden. 

 

Leuk cadeau?? 

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

hierbij bijvoorbeeld aan het “Dialectenwoordenboek” of misschien kunt U iemand een lidmaatschap 

cadeau doen. Zeker zo origineel!! Voor het boek kunt terecht bij museum Den Aanwas, C. Cleeren, 

Past. Dierickstraat 17 te Putte,  J.Halters, Stenenhoef 2 te Ossendrecht en J. Luijsterburg, de Acacia 33 

te Hoogerheide. De kosten bedragen €6,--. Voor het lidmaatschap kunt U terecht bij de secretaris.  

 

Behoud heemhuisje/Vervanging Thematentoonstellingsruimte 

In de vorige nieuwsbrief heeft u hierover een stuk kunnen lezen en de plannen kunnen 

bekijken. Helaas waren de tekeningen niet duidelijk in de nieuwsbrief te zien. Vandaar 

dat we in deze uitgave U nogmaals de plannen aanleveren (zie plannen op de volgende 

pagina’s). 

Daarnaast zal binnenkort op de website van de heemkundekring (www.hkk-

zuidkwartier.nl) onder het menu ‘Werkgroepen - SBCEZ’ een pagina aanwezig zijn voor 

de ‘Stichting Behoud Cultuur-Historisch Erfgoed Zuidwesthoek’ (SBCEZ) waar ook 

deze plannen te zien zullen zijn. 

 

Contributie 2012: 

Voor het betalen van de contributie over 2012 willen wij u verzoeken te wachten tot u de acceptgiro 

hiervoor ontvangt. 

De contributie bedraagt: € 20,-- voor bezorging binnen Woensdrecht. Voor leden woonachtig buiten de 

gemeente Woensdrecht, maar wel woonachtig in Nederland wordt € 7,-- extra aan portokosten in 

rekening gebracht. Voor België zijn die extra portokosten € 9,--. 

 

 

 

Wij wensen jullie een kerst vol vrede  
En een jaar zonder verdriet of tegenslag, 

 

 

 
Het bestuur 

 

 

 






