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Beste leden, 
 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en daarom wensen wij u en al uw dierbaren een 
heel gelukkig, voorspoedig en gezond 2014 toe. We gaan ons best doen om er in elk geval 
ook een prettig, interessant en actief verenigingsjaar van te maken, het liefst samen met u.  
 
Het afgelopen jaar hebben we een zestal lezingen gehad, die bij de aanwezigen erg in de 
smaak zijn gevallen. De thematentoonstelling met speelgoed uit grootmoeders tijd heeft 
helaas wat minder bezoekers getrokken dan het jaar ervoor. Wij zijn dan ook van mening, dat 
we niet meer twee jaar achter elkaar hetzelfde thema moeten tentoonstellen. Toch zijn we de 
heer Sylvain van den Bergh erg dankbaar voor het belangeloos beschikbaar stellen van zijn 
fraaie collectie speelgoed. 
 
Wij hebben gemeend dit jaar onze dankbaarheid jegens onze vele vrijwilligers eens op een 
andere manier dan gewoonlijk tot uitdrukking te moeten brengen. Wij hebben hen dan ook 
getrakteerd op een smakelijke en gezellige koffietafel bij Hotel Dekkers. Het samenzijn werd 
bovendien nog danig opgevrolijkt door d’n Teun, die heel wat geheimen van de aanwezigen 
bleek te kennen. 
 
Wat veel leden niet weten, is dat Heemkundekring Het Zuidkwartier zich elk jaar weer intens 
bezighoudt met het doorgeven van kennis over ons erfgoed aan de jeugd, door middel van 
twee doorlopende projecten: Cukids voor de groepen 1 en 2 en Jan en Jet voor de groepen 5 
en 6 van de basisscholen in de gemeente Woensdrecht. 
 
Wat onze werkgroepen het afgelopen jaar hebben gedaan en meegemaakt kunt u lezen in de 
jaarverslagen, die tijdens de Algemene Ledenvergadering op zondag 27 april worden 
verspreid. 
 
Agenda 
 
In de komende periode zijn er diverse aantrekkelijke activiteiten gepland: 



 
• De thematentoonstelling wordt dit jaar verzorgd door onze eigen werkgroep 

Fotografie. De bedoeling is, dat de leden van deze werkgroep door middel van 
prachtige foto’s laten zien, hoe mooi onze eigen omgeving is. Vanaf april 2014 is het 
dus weer genieten geblazen! 

• De werkgroep Evenementen is inmiddels van start gegaan. Ze bestaat op dit moment 
uit twee leden, te weten Adri Goossens (contactpersoon) en Louis Minnebach. Zij 
hebben voorgesteld om niet te streven naar een grote werkgroep, maar per evenement 
de meest geschikte vrijwilligers voor die activiteit te zoeken. Het bestuur heeft 
inmiddels al een aantal veelbelovende tips en ideeën van de werkgroep ontvangen. 
Heeft u ook ideeën? Stuurt u dan een berichtje naar:  a.e.g@home.nl 

• Op zondag 9 februari om 10:00 uur hebben we een lezing, verzorgd door Ben 

Hartman uit Schijndel, over het onderwerp ‘De doedelzak in het werk van Jeroen 

Bosch’. Denkt u bij het woord ‘doedelzak’ onmiddellijk aan Schotland? Dat doen de 

meeste mensen. Toch wordt de doedelzak al vanaf de dertiende eeuw in onze eigen 

omgeving vaak afgebeeld op schilderijen en miniaturen. Met name op de schilderijen 

van Jeroen Bosch (die eigenlijk Jheronimus van Aken heette) en zijn navolgers komt 

de doedelzak dikwijls voor, evenals de bespeler van dit instrument, de ‘pijper’. Weer 

een erg interessante lezing dus! 

 

Praatmorgens 

Elke maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur bent u van harte welkom in ’t Kwartier, het 

heemhuisje aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide, om eens lekker bij te kletsen. Tevens is 

dat het geval op elke eerste zondag van de maand. 

 

De Heemkundekring en haar gebouwen 

Op verzoek van een aantal mensen proberen we hier nog een keer eenvoudig en duidelijk de 
relatie uit te leggen tussen Heemkundekring Het Zuidkwartier en de Stichting Behoud Cultuur 
Historisch Erfgoed (SBCHE). De taken en doelstellingen van de Heemkundekring zullen u 
inmiddels wel duidelijk zijn en anders kunt u ze altijd nog nalezen op onze site. De 
Heemkundekring heeft de beschikking over twee gebouwen: Museum Den Aanwas (in 
eigendom) en heemhuisje ’t Kwartier (in huur). Om het bestuur en de leden van de 
Heemkundekring van veel zorgen te bevrijden, is voor het beheer en het onderhoud van de 
gebouwen de Stichting Behoud Cultuur Historisch Erfgoed in het leven geroepen. Deze 
Stichting probeert bij overheid, bedrijfsleven en particulieren voldoende geld te verzamelen 
om deze gebouwen door middel van groot en klein onderhoud in goede staat te kunnen 
houden. Ook de vervanging van de thematentoonstellingsruimte valt daaronder, evenals de 
mogelijke aankoop van het heemhuisje. Het spreekt vanzelf, dat de Heemkundekring en de 
Stichting elkaar bij de uitoefening van hun taken zo veel mogelijk behulpzaam zijn en terzijde 
staan. Enkele bestuursleden van de Heemkundekring hebben dan ook tevens zitting in de 
Stichting. Maar beide instellingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. 
 
Wie helpt met schilderen? 
De Heemkundekring is nog hard op zoek naar vrijwilligers. Voor de werkgroep Distributie 
hebben zich gelukkig drie nieuwe leden aangemeld, zodat de Tijding en de nieuwsbrieven 
weer probleemloos bij u bezorgd kunnen worden. Ook voor de werkgroep Kruidentuin heeft 
zich iemand aangemeld en ook daar zijn we erg gelukkig mee. 
Waar we dringend om verlegen zitten, zijn vrijwilligers voor de werkgroep Museum. 
Gedurende de winterperiode dienen heel wat machines, apparaten, gereedschap en andere 



voorwerpen een degelijke schilderbeurt te krijgen. Daarvoor komen we echter een aantal 
handen te kort. Wie overdag nog wat vrije tijd over heeft en redelijk goed de verfkwast kan 
hanteren, is van harte welkom. 
En misschien vindt u het leuk om suppoost of gids in het Museum te worden? Ook daar 
kunnen we best nog nieuwe aanwas gebruiken. Laat het ons alstublieft weten, als u 
geïnteresseerd bent! 
 
In memoriam 
Helaas hebben wij de droeve tijding ontvangen van het overlijden van Gustaaf van den 
Eijnden. Velen van ons hebben Gustaaf gekend en meegemaakt als een erg betrokken mens, 
bij de Heemkundekring en met name bij het Museum, waar hij als suppoost en gids enorm 
boeiend en met kennis van zaken kon vertellen en waar hij ook veel mee heeft opgebouwd. 
Hij deed dat allemaal erg graag en met volle overgave. Moge hij rusten in vrede. 
 
 Namens het bestuur. 
 


