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Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, 
 
Zuidwesthoek, augustus 2013  Uitgave: 2013, nummer 04 
 
Beste leden, 
 
Het is alweer geleden vanaf april dat wij u bericht hebben via een nieuwsbrief. In de tussentijd is er 
weer genoeg te beleven geweest in onze gemeente. Wellicht heeft u ook nog genoten van een 
overheerlijke vakantie. Mocht u de komende tijd er nog op uit willen trekken, kijk dan eens hieronder 
bij de agenda of er iets van uw gading bij is. 
 
Agenda: 
 
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Op 1 september kunt u de lezing door Paul Asselbergs bezoeken in 
hotel Dekkers te Ossendrecht. Hij zal een plezierige lezing 
verzorgen vol met amusante verhalen. 

•  Op de zondagen 11 en 25 augustus  is er de reguliere openstelling 
van  streekheemmuseum “Den Aanwas”.   U kunt dan tevens de 
thematentoonstelling: oud kinder speelgoed bezoeken. Openingstijd is van 13:30 tot 16:30 
uur. Verder elke 2e en 4e zondag van de maand. Voor nadere informatie kunt U zich 
wenden tot mevr. Franka Stoutjesdijk-Jansen (� � � � 0164 - 672 563). 

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 6 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.  

 
Paul Asselbergs draagt voor: 
Taalkunstenaar Paul Asselbergs draagt zijn leukste werk voor op zondag 1 september in hotel Dekkers 
te Ossendrecht. Aanvang 10.00u tot 12.30u. 
De geboren Bergenaar heeft al 10 boekjes uitgebracht met komische verhaaltjes en versjes. Tijdens 
deze lezing zullen verschillende stukken de revue passeren. 
 
De volgende lezingen staan nog op het programma: 
27 oktober: Koninklijke onderscheidingen door John Boeren 
15 december: Een ochtend vol met verhalen in dialect en muziek door Cor Swanenberg en Henk 
Verhagen, met als titel: “Humor op z’n Brabants”. 
  
“De Groote Oorlog” met ons gaat alles goed:  
De werkgroep Hertogdom Brabant gegroeid uit Brabants Heem, Heemkunde Gouw Antwerpen en 
Heemkunde Vlaams-Brabant biedt deze publicatie te koop aan. 
 
Wat weten Vlamingen en Nederlanders over elkaars ervaringen in de Eerste Wereldoorlog?  
Wat was het lot van gewone mensen aan beide zijden van de grens, gescheiden door een lugubere 
dodendraad? 
Wat maakten de Belgische vluchtelingen door die in 1914 Noord-Brabant massaal overspoelden? 
Wat beleefden de krijgsgevangenen, de gegijzelden, de ontheemden? 
Hoe verliep na de terugkeer in Vlaams-Brabant of Antwerpen het dagelijks leven thuis in ’14-’18? 

 



 
 
Een levensecht boek met korte verhalen van meer dan 80 auteurs over de Eerste Wereldoorlog. 
 
De voorintekenprijs bedraagt € 19.50, nadien betaalt u € 25.00. 
Indien u geïnteresseerd bent kunt u intekenen via het volgende e-mailadres: 
intekenen@erfgoedbrabant.nl  
 
Wat schafte de pot: 
De maaltijd van de Wilhelmieten rond 1700. De archiefstukken van de Wilhelmieten zijn een bron 
van gegevens over maaltijden van deze Monniken. Dit toont het museum in de tentoonstelling: 
“Wat schafte de pot?”  
U kunt deze tentoonstelling bezoeken tot en met september het tweede en vierde weekend van 
14.00u tot 16.30u, tevens na afspraak met broeder Adri Franken, provbest@cfh.nl of Marian 
Muller, museum@m-muller.nl (0164-642568 of 0164-642650). Wilhelmietenmuseum, 
Staartsestraat 2, 4635 BB Huijbergen. 
 
Thematentoonstelling 2014: 
Voor de thematentoonstelling 2014 hebben we de werkgroep Fotografie bereid gevonden de 
tentoonstellingsruimte in te richten met de mooiste foto’s van onze regio van vroeger en nu. 
Vanaf april 2014 kunt u genieten van het vele werk dat de fotowerkgroep de afgelopen periode 
heeft verzet! 
 
Open atelierschilders: 
Tentoonstelling van de groep “open atelierschilders” in het kasteel Ravenhof te Putte. 
Ongeveer 80 kunstwerken zullen u een fris idee geven over het thema “Bewegen”.  
Onze leden J. Vermue en L. Machielsens zijn lid van deze schildersclub. 
Het is zeker de moeite waard een kijkje te gaan nemen en deze kunst te bewonderen. 
Data: 23, 24, 30 november en 1 december. Openstelling van 10.00u tot 17.00u. 
  
  
 
 
 
  

 

 

Namens het bestuur. 
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