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15 september 2019 

Uitgave: 2019-04 

Beste leden, 
 
Hierbij ontvangt u alweer de 4e en tevens laatste nieuwsbrief van dit jaar met nieuws over het 
reilen en zeilen van uw vereniging. 

 

Het verdriet van Woensdrecht, boekpresentatie en voordracht 
Jan van Elzakker schreef in samenwerking met Louis Minnebach namens heemkundekring Het 
Zuidkwartier een boek over 72 Woensdrechtse burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
Op dinsdag 8 oktober 2019 geven zij om 19.30 uur een voordracht in de raadzaal van het 
gemeentehuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het boek zal na afloop van 
de voordracht te koop zijn en later ook bij Primera Niels van Elzakker te Hoogerheide, Het Zoete 
Rijk in Ossendrecht en Primera in Putte voor € 24,95.  
 
Gratis boek voor leden van de heemkundekring 
Samen met deze nieuwsbrief, ontvangt u een 
tegoedbon op naam*. Tegen inlevering van deze 
tegoedbon ontvangt u één boek “Het verdriet van 
Woensdrecht”:  
Het boek is af te halen na afloop van de voordracht op 
8 oktober 2019 en vanaf 9 oktober 2019 op één van 
onderstaande adressen: 
 

Primera Niels van Elzakker Het Zoete Rijk Primera Putte 
Hof van Holland 2 Hondseind 5 Antwerpsestraat 43 
4631 VZ  Hoogerheide 4641 HM  Ossendrecht 4641 HM  Ossendrecht 

 

 
*Leden, niet woonachtig in Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht, Putte, Huijbergen of 
Bergen op Zoom ontvangen vóór eind oktober 2019 het boek in hun brievenbus.  
 
Nieuw bestuur 
Bij ons heeft Paul Lucius zich gemeld met interesse in deelname in het bestuur. Het bestuur heeft 
ook nu weer, mede uit praktische overwegingen, besloten dat Paul de bestuursvergaderingen 
bijwoont als aspirant-bestuurslid en dat hij bij de volgende Algemene Ledenvergadering 
benoemd kan worden als bestuurslid. Mocht u tegen deze werkwijze bezwaar hebben, dan 
vernemen wij dat graag van u. 

 

Paul stelt zich voor 
Mijn naam is Paul Lucius, 37 jaar oud en vanaf 2016 woonachtig in Hoogerheide. Onze verhuizing 
van Hoogerheide is ontstaan door de overname van de Jumbo supermarkt in Hoogerheide. Vanaf 
2016 ben ik ondernemer van deze winkel en na een jaar op Familyland gewoond te hebben zijn 
we in 2017 verhuisd naar onze huidige woning in de Schapendreef. Naast eigenaar van de Jumbo, 
neem ik plaats in diverse commissies van de winkeliersvereniging en ben ik bestuurslid van de 
IJsbaan Hoogerheide. 
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Mijn interesse in de heemkundekring is gewekt tijdens het samenstellen van het Historische boek 
over Woensdrecht. Hier heb ik enkele leden van het bestuur beter leren kennen en ook hun 
overgave gezien om de historie van onze mooie gemeente te bewaken. Hun vraag of ik interesse 
had in een bestuursfunctie heb ik dan ook positief beantwoord. Ik vind het persoonlijk erg 
belangrijk dat het cultureel erfgoed blijft bestaan en we daarmee de parel op de Brabantse wal 
blijven. De heemkundekring is een vereniging die hiervoor staat en daarom zet ik me graag hier 
voor in. 

 

West-Brabants Dialectcafé, 26 september 2019 
Op donderdag 26 september 2019 is het weer de beurt aan Heemkundekring Het Zuidkwartier 
om het West-Brabants Dialectcafé te organiseren. De zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht is 
dan opnieuw uitnodigend geopend voor iedereen, die houdt van dialect en ontspanning. De 
toegang is gratis. 
 
Om 19.00 uur gaat de zaal open. Ook als u alleen maar komt om te kijken en te luisteren, wordt 
u ontvangen met een gratis kopje koffie of thee. Als u het voornemen heeft om iets voor te 
dragen (wat dus zeer op prijs wordt gesteld), geef dat dan alsjeblieft enkele dagen tevoren door 
aan Jan Luysterburg, De Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide, tel.: 0164-852141, e-mailadres: 
luysterburg01@ziggo.nl . 

 

Jumbo Boek en ontbrekende plaatjes 
Het door de Jumbo uitgebrachte verzamelalbum met 
de titel “Een reis door de rijke geschiedenis van de 
Gemeente Woensdrecht” is een groot succes 
geworden. De 2 ruilavonden krijgen een vervolg. 
Tijdens de 21e Gezinsfietstocht van de Gemeente 
Woensdrecht gaat de heemkundekring nog een laatste 
ruilmoment verzorgen. Mocht u nog plaatjes nodig 
hebben om uw boek vol te maken, dan kunt u daarvoor 
terecht bij de laatste stop van de gezinsfietstocht op 
zondag 29 september 2019. De laatste stop is bij de 
nieuwe brandweerkazerne aan de Doelstraat in Hoogerheide.  
 
Heeft u nog plaatjes, dan kunt u deze nog steeds inleveren bij Jumbo Paul Lucius in Hoogerheide 
of meebrengen op de ruilmiddag. 

 

Vrijwilligersmiddag, 16 november 2019 
Op zaterdagmiddag 16 november 2019 wil 
het bestuur alle actieve vrijwilligers weer 
bedanken voor hun inzet in 2019. Met een 
hapje en een drankje en natuurlijk wat 
entertainment, verwacht het bestuur weer 
een mooi programma in elkaar gezet te 
hebben. De vrijwilligers ontvangen begin 
november 2019 een persoonlijke uitnodiging.  

 

mailto:luysterburg01@ziggo.nl
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Heemtuin 
Ondanks de hitte afgelopen zomer, staat de heringerichte 
heemtuin, ontworpen door Roel de Dooij en samen met 
de vrijwilligers van de heemtuin aangelegd, er nog 
uitstekend bij. Ook de in het ontwerp verwerkte Prunus 
Goris Gold, door Kees Goris belangeloos aangeboden 
doen het uitstekend. Een filmpje, gemaakt door de 
Fotowerkgroep kunt u vinden op onze website 
(www.hkk-zuidkwartier.nl) en via YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3gzU1DWwbc  
 

 

Thematentoonstelling “Marten Melsen, schilder van de mens in de Scheldepolders” 
Op zaterdag 6 april 2019 is de thematentoonstelling over het werk en leven van Marten Melsen 
geopend door wethouder H. Kielman. Tot en met 27 oktober 2019 is Museum Den Aanwas, 
inclusief de thematentoonstelling, iedere 2e en 4e zondag van de maand tussen 13:30 en 16:30 
uur geopend voor publiek. De toegang is gratis, zowel voor leden als niet-leden. Daarnaast is het 
museum voor groepen op aanvraag geopend. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding. Zie 
onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl) voor de tarieven en contactpersonen. 

 

Doorlopende activiteiten 
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 met de ‘Buurtmorgen’ op elke eerste zondag van de maand op hetzelfde adres, van 
10:00 tot 12:00 uur. Loop gerust een keer binnen.  
Elke vrijdagmiddag van 14:30 tot 16:30 uur kunt u in de bibliotheek te Hoogerheide onze 
heemhoek bezoeken en daar allerlei documenten inzien en raadplegen. 

 
 

Bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier 
 
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/ 
https://www.facebook. com/hetzuidkwartier 
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