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Beste leden, 
 
Graag stellen wij u hierbij weer volledig op de hoogte van het reilen en zeilen van onze 
heemkundekring. 
 
Agenda 
 
In de komende periode zijn er diverse aantrekkelijke activiteiten gepland: 
 

• Op zondag 15 december 2013 is er een daverende amusementsmorgen onder het motto 
‘Humor op z’n Brabants’. Cor Swanenberg en Henk Verhagen vergasten u op typisch 
Brabantse wijze op grappige liedjes en verhaaltjes, in een dialect dat nauw verwant is 
aan het onze. DIT MAG U ABSOLUUT NIET MISSEN!!! Aanvang 10.00 uur in 
Hotel Dekkers. 

• Volgend jaar wordt de thematentoonstelling verzorgd door onze eigen werkgroep 
Fotografie. De bedoeling is, dat zij door middel van prachtige foto’s laten zien, hoe 
mooi onze eigen omgeving is. Vanaf april 2014 is het dus weer genieten geblazen! 

• Waar zou onze heemkundekring zijn zonder de hulp, de inzet en het enthousiasme van 
vele vrijwilligers? Nergens natuurlijk! Daarom is het bestuur van mening dat deze 
mensen af en toe eens in het zonnetje moeten worden gezet. Op donderdag 19 
december wordt voor hen dan ook een Vrijwilligersmiddag georganiseerd. De 
vrijwilligers ontvangen hiervoor binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Als u 
iemand kent die zeker zo’n uitnodiging verdient, maar er op 10 december nog steeds 
geen heeft ontvangen, wilt u dan alstublieft hierover contact opnemen met het bestuur? 
Wij willen namelijk niemand kwetsen of voor het hoofd stoten en we willen iedereen 
belonen die het verdient. 

 
Werkgroep Evenementen 
Tot nu toe bestond onze werkgroep Evenementen alleen maar op papier, zonder dat er 
daadwerkelijk invulling aan werd gegeven. Toch is het erg belangrijk, dat onze 
heemkundekring goed aan de weg timmert. Bovendien is het van belang, dat er een eind komt 



aan de langzame maar toch gestage afbrokkeling van het ledenaantal. Ons lid de heer Adri 
Goossens heeft aangegeven, dat hij graag deze kar wil gaan trekken, uiteraard in goed overleg 
met het bestuur. Leden die zich door het onderwerp aangesproken voelen zijn van harte 
welkom om de werkgroep van Adri te komen versterken. Zijn adres is: De Ploeg 10, 4641 TG 
Ossendrecht. E-mail: a.e.g@home.nl 

 

Provinciale dialectprijs 
De Provincie Noord-Brabant heeft besloten een dialectprijs in te stellen, die om de twee jaar 
wordt uitgereikt. De eerste uitreiking vond plaats op woensdag 13 november in De Maagd te 
Bergen op Zoom. Op die dag werd er vanaf 19.00 uur een aantrekkelijk programma 
gepresenteerd, waarbij ook diverse personen uit de gemeente Woensdrecht betrokken waren. 
Onze heemkundekring had er een informatiestand. Onze Werkgroep Dialecten was één van de 
35 kandidaten voor de prijs. De prijs ging echter naar Petra Robben uit Tilburg. 
 
Erelid 
Burgemeester Marcel Fränzel heeft gedurende zijn hele ambtsperiode een warm hart gehad 
voor Heemkundekring Het Zuidkwartier. Bij zijn afscheid is hij dan ook benoemd tot erelid 
van de heemkundekring. Een raadpleging van de leden hierover voorafgaand aan de lezing 
van 1 september jl. steunde dit besluit unaniem. 
In zijn officiële afscheidsspeech zei de heer Fränzel: “Ik ben trots op Heemkundekring Het 
Zuidkwartier en met name op de Werkgroep Dialecten, die het heeft gepresteerd om maar 
liefst twee woordenboeken te produceren.”   
 
Cukids 
De leerlingen van groep 1 en 2 van de basisscholen in onze gemeente hebben weer een 
bezoekje gebracht aan het Heemhuisje Het Kwartier in de Binnenweg te Hoogerheide, waar 
zij veel leerden over het dagelijks leven van arbeiderskinderen ruim honderd jaar geleden. 
Een ware oogopener voor deze jonge kinderen. Spannend, amusant, leerzaam, vreemd en 
indrukwekkend. Dank aan de vrijwilligers en de begeleiders. 
 
Brabantse Spreukenkalender 
In de Brabantse Spreukenkalender 2014 staan heel wat spreuken en verhaaltjes die afkomstig 
zijn van de Werkgroep Dialecten. Niels van Elzakker (Primera) heeft daarom een extra 
voorraadje aangeschaft. Een mooi idee voor Sinterklaas of Kerstmis? 
 
Bezorger gezocht 
Peter Lameir heeft ons meegedeeld, dat hij tot zijn spijt per 1 januari 2014 moet stoppen met 
het rondbrengen van Tijdingen en nieuwsbrieven, omdat hij het privé daarvoor te druk heeft. 
Wij zijn dus naarstig op zoek naar één of meer vrijwilligers, voor de wijk Schapendreef en 
omgeving, de wijk Heiakkers en de wijk Bungalowpark. En Peter danken we natuurlijk 
hartelijk voor de bewezen diensten. 
 
Tuinman gezocht 
Adrie Huyps is dringend op zoek naar een vrijwilliger die hem één of twee keer per week wil 
helpen bij het onderhouden van de tuin bij Heemhuisje Het Kwartier te Hoogerheide. Zonder 
deze hulp ziet hij zich helaas genoodzaakt om er zelf ook mee op te houden, daar het hem dan 
te zwaar wordt. Wie meldt zich? 
 
 
Namens het bestuur. 



 


