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VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer de laatste kroniek van het jaar 2001.
In dit jaar zijn er denig ondervverpen aan de orde geweest en dit is nou precies wat wij met de
Tijding voor ogen hebben:
Een periodieke kroniek met artikelen 1' en geschreven 104 onze leden over herkenbare
heemkundige onderwerpen.

Wat betre Tijding 2001-3. De ingezonden artikelen zijn weer van een grote diversiteit.
We hebben veel positieve reacties ontvangen op de geplaatste foto’s, doch de aangereikte
namen zijn helaas soms tegenstrijdig.

Ook ontvangen we veel reacties op de herkenbare naoorlogse situaties in de Zuidwesthoek.
Mochten er onder u lezers zijn, die meer informatie hebben over b.v. de buurtschappen, de
bedrijvigheid en ontspamingsmogelijldleden in onze regio en die hierover iets zouden willen
vertellen of schrijven, dan houden we ons ten zeerste aanbevolen.

Tenslotte bedanken wij de schrijvers weer voor hun bijdragen en wensen wij u als lezer veel
leesgenot toe tijdens de winteravonden.
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DE MARINE MET DE KAREL DOORMAN OP VLAGVERTOON

Mijn Marinetijd begon in febmari 1949 als buitengewoon dienstplichtige van de lichting
1924, terwijl ik toen als montagelasser werkzaam was bij Holland in Bergen op Zoom.
Aldus opgekomen te Voorschoten om na 2 dagen voor 10 dagen naar huis gestuurd te Worden
i.v.m. tekort aan Marinekleding.
Na gekleed te zijn in Voorschoten naar Loosdrecht voor een militaire spoedopleiding, maar
wel volgens Marinetraditie, wat inhield dat je in opleiding als minderjarige werd beschouwd,
geen nachtpermissie kreeg, om 23.00 uur ’s avonds binnen moest zijn en met weekendverlof
een briefje van ouders of voogd moest overleggen, waamit bleek dat je werkelijk thuis was
geweest. Dat gaf natuurlijk verwikkelingen met dienstplichtigen van 25 jaar, maar het
ombuigen van traditie kost tijd.

Na de militaire opleiding voor spoedopleiding stoomcursus kwam ik aan boord van de H.M.
van Heemskerk in Den Helder en nadien als z.g. kembemanning aan boord van de Karel
Doonnan, die toen ter reparatie lag bij Wilton aan de Delfshaven. Verder gelegerd op het
oude wachtschip de Buffel.

Het werk aan boord was in het begin bikken, “tjetten” (schilderen) en brandwacht zijn bij de
laswerkzaamheden van het Wiltonpersoneel.
Dat brandwacht zijn was er de oorzaak van dat ik op een gegeven moment zelf de lastang
pakte en ging lassen en dat werd gezien door een dekof cier, die er melding van maakte; dus
op rapport.
Die dekof cier had een bepaalde stand van zijn voeten en werd daarom 10 voor 2 genoemd,
ja door de matrozen, wel te verstaan.
Ter verdediging van dit rapport voerde ik aan dat mijn burgerberoep elektrisch lasser was en
dat moest ik dan ook bewijzen, hetgeen ik ook gedaan heb.
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Hiermee was mijn kostje aan boord van de Doorman wel gekocht; ik werd ingedeeld bij de
z.g. koude ploeg (onderhoudsploeg) en kreeg een werkplaatsje onder de toren, de z.g.
“plumbershop”.

Nadat de reparatie en het aanbrengen van extra vangkabels bij Wilton was voltooid, werd de
Doorman naar het Prins Bemhard-dok op de Ruige Plaat gesleept voor verder onderhoud.
De eerste proefvaart diende om de vangkabels te testen door ervaren Engelse vliegers, wat
heel spectaculair was om te zien.
Op latere proefvaarten met Nederlandse vliegers aan boord, hebben we ook een vlieger
verloren; hij miste het vliegdek en stortte in zee en kon helaas niet meer gered worden.
Bij een volgende reis gebeurde weer zo iets, maar toen kon de piloot gered worden. Toen
kwam de commandant op het idee om direct bimlen handbereik een reddingsboei te hebben
en moest de koude boel opdraven om een haak aan te brengen. (lassen dus) Probeer zoiets
maar eens op een op en neer gaande boot, dat lukte niet al te best. Dus toen ging de order naar
de machinekamer: “machines stop en 90 graden bakboord”.
Na de haak aangebracht te hebben tot volle tevredenheid van Cdt. Slot werd de reis weer
voortgezet.

Nadien hoorde ik van de chef van de koude boel die dienst had in de machinekamer de
uitspraak “dat een puppes 3 dit klaarspeelt om de Doorman te doen stoppen!” (waar gebeurd)
Ik heb nadien dan ook gevraagd of ik examen mocht doen voor het brevet lassen aan de
Tomk. Amsterdam, wat alleen mogelijk is na een opleiding, en alleen voor beroepspersoneel.
Het is me toch gelukt zonder opleiding examen te doen en het bewuste brevet te halen. Dit
brevet gaf een extra inkomen van 9 gulden bovenop het z.g. “katje” van 48 gulden per maand
en daar moest een dienstplichtige het mee doen.

Zo was ik dan tijdens de reis werkzaam in de z.g. “plumbershop” onder toren met 3 grote
luiken waar ’s nachts mijn kooi (hangmat) kon hangen, in de frisse zeelucht inplaats van in de
bedompte verblijven.
Intussen, in het najaar van 1949 was het personeel ook uitgebreid met Mariniers, waaronder
hoomblazer voor diverse signalen, zoals reveille, taptoe en sloep naar de wal.
Eén van die hoomblazers was nogal goed van de tongriem gesneden, maar werd zelf ook
nogal eens gepest met het gezegde; “marinier wanneer ga je je paard halen?”
Nu had deze maiinier nogal eens een woordenwisseling gehad met de reeds eerder genoemde
o icier “10 voor 2”. Toen dus deze of cier op een gegeven moment sarcastisch aan hem
vroeg:”marinier, wanneer ga je je paard halen?”, als krachtig antwoord kreeg: “om u te
dienen om 10 voor 2 meneer!” Algehele hilariteit bij de omstanders natuurlijk.

Ondertussen werd ook wel aan onze gezondheid gedacht, o.a. voor de ongehuwden werd
periodiek “parade gehouden”, controle op geslachtsziekten, en na bezoek aan buitenlandse
havens had het z.g. “schoftenboek” aan klanten geen gebrek.

Zo kwamen we dan na diverse proefvaarten op de Noordzee met bezoeken aan Engelse
Marinehavens tot het uiteindelijke vaarplan, dat de H.M. Karel Doorman op vlagvertoon naar
de West zou gaan en de z.g. droge deklandingen van de leerling-vliegers op Bonaire zouden
gaan plaats vinden. Tevens zou er een a ossing zijn van de mariniers O.V.W.’ers op Curacao
plaats vinden, daarom was er extra sterk a ossingspersoneel aan boord met extra voertuigen
en zodoende werd de Doorman meer vracht- en passagiersschip dan vliegdekschip.
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Maar het belangrijkste was dat Prins Bemhard de reis mee zou maken tot San Juan op Porto
Rico, om van daar op handelsmissie naar Zuid-Amerika te vliegen; o.a. naar Argentinié, van
toentertijd Evita Peron. Daartoe ging dan ook een regerings Dakota P.B.A. mee en tevens een
watervliegtuig als eventueel reddingsvliegtuig, en dat allemaal op het dek vastgesjord.
Zodoende waren we goed afgeladen.

Het nodige personeel werd geselecteerd en aangevuld, maar ook afgevoerd; o.a. de gehuwden
van lichting 1924. (zij kostten kennelijk te veel) Zo kwamen er ook oudere matrozen 1° klas
aan boord, die in afwachting waren van ontslag, maar die de reis nog moesten meemaken.
Die matrozen hadden in de oorlog in Kaapstad desertie gepleegd, kon na de ondergang van
een deel van de vloot in de Java Zee, en waren voor bevordering uitgesloten.
Dit alles hoorde ik uit hun gesprekken die zij hadden met de Hoofd Vlootaalmoezenier Mgr.
De Saint.

Ook waren er diverse doktoren en specialisten aan boord en werden er tijdens de reis
operaties uitgevoerd. Kennelijk allemaal omdat Prins Bemhard aan boord was.
Zo was er ook professor V. Dam die leraar Spaans was en ook Gerben Sonderman, testvlieger
bij Fokker die met de regerings Dakota P.B.A. zou vliegen.
Tijdens de afvaart op 2 januari 1950 vanuit Rotterdam werd er nog een verstekeling
gevonden die liever met de Doorman naar de West ging in plaats van naar de Oost.

Het eskader werd gevonnd door drie schepen o.a. H.M. Karel Doorman, H.M. Heemskerk en
H.M. Maurits, een kleine boot die als volgschip dienst zou doen om eventueel in zee gestorte
vliegers te redden.
Via de Azoren, en af en toe uitwijken voor een storm, kwamen we dan toch aan in de West.
Ondertussen hadden we ook het tropenplunje aangetrokken en zo konden we dan ook,
evenals de Prins, met ontbloot bovenlijf van de zon genieten. Het ging er dan ook
gemoedelijk aan toe.
Het was een bekende eigenschap van de Pn'ns om wel eens van het protocol af te wijken.
Zo was er een bezoek gepland aan de voormachinekamer, en wel om elf uur, dus de a ossing
om half twaalf ging niet door i.v.m. een teveel aan mensen in een beperkte ruimte. Aangezien
de Prins van het achterschip kwam moest hij de achtermachinekamer passeren, dus wat deed
hij, hij bezocht de achtermachinekamer, ook in vol bedrij maar met een dubbele bezetting,
volop doende met het ovememen van de wachtgegevens.

De eerste haven die we aandeden in de West was San Juan op Porto Rico. Het was
vermakelijk om te zien hoe kleine sleepbootjes probeerden de Doorman naar de kant te
duwen, hetgeen niet gemakkelijk was in verband met de z.g. zvvaluwnesten buiten boord.
(luchtafweer opstelling)
De Dakota die ondertussen ontdaan was van de conservering moest daar van boord getakeld
worden met behulp van een hijsbalk; helaas brak er een kabel en de balk viel op de Dakota,
met als gevolg enige beschadiging. Een kernachtige prinselijke vloek was goed te horen door
de omstanders.
Dit was wel het afscheid van het gezelschap van Prins Bernhard, die na reparatie van het
vliegtuig, zijn handelsmissie naar Zuid-Amerika kon beginnen.
Voordien was nog wel een groepsfoto op het vliegdek gemaakt van de totale bemanning.

De handelsmissie van de Prins naar o,a, Brazilie en Argentinie bleek nadien toch wel
succesvol, gezien de latere exportopdrachten aan het Nederlandse bedrijfsleven.
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Zou het kurmen zijn dat de Prins met genoegen ziet dat zijn kleinzoon met “Maximaal import
uit Argentinié” hem op Soestdijk bezoekt?

Nadat de P.B.A. Dakota in San Juan was gelost werd de reis voortgezet naar Curacao, waar
via de geopende pontjesbrug werd opgestoomd naar het kattegat. Daar gingen de mariniers,
bestemd voor de a ossing, van boord, terwijl de mensen van de koude boel naar de
werkplaatsen gingen van de marine op Parera, voor het aanvullen van onderdelen.
Intussen werd de bemanning op Curacao goed onthaald door o.a. de C.I.P.M.
oliemaatschappij met een rondleiding en een barbecue.

Ik had een pakje meegenomen voor de zoon van onze groenteboer, die werkzaam was bij de
politie en kon zodoende kennismaken met de familie van zijn vrouw die op Paradis woonde.
Met deze mensen, de familie Isa, heb ik heel Curacao kunnen bezoeken. Onder begeleiding
van die politieman was het voor gemakkelijk om in burger diverse plaatsen te bezoeken, waar
we anders niet konden komen. Zo heb ik met hem o.a. Campo Allegro bezocht. Hij moest
daar zijn voor controle van de paspoorten van de daar aanwezige vrouwen, of cieel toeristen,
maar in werkelijkheid publieke vrouwen uit de omliggende eilanden, die niet in Curacao-stad
mochten komen.

Vanuit Curacao werd de reis voortgezet naar Bonaire om daar de leerling-vliegers af te
zetten, die daar hun z.g. droge deklandingen konden oefenen.
Door de week werden oefeningen gehouden met de ervaren vliegers en in samenwerking ,et
het grote Amerikaanse vliegdekschip de “Franklin Roosevelt”.
Na a oop van de gezamenlijke vliegoefeningen werd de Amerikaanse vlootbasis op Cuba
bezocht. Bij deze gelegenheid vloeide het bier rijkelijk, waarmee de Nederlandse
marinemensen geen moeite hadden, in tegenstelling tot de Amerikanen, aangezien zij aan
boor “droog stonden”. Door het gebruik van het vele vocht vonden diverse Yanks het nodig
om van uniform te wisselen met de Nederlandse “Jar1nen”, die z.g. “kort wit” droegen en dat
gafvermakelijke taferelen. Ook nadien.
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Bij terugkeer aan boord, op beide schepen, kwamen de verkeerde manschappen aan de
valreep, bovendien ink in de olie, ofwel verkeerd gekleed. Dat gaf bij de acht aan boord van
de Doorman nogal wat moeilijkheden, maar t.o.v. de grote broer werd dat wel weer gesust.

Zo hebben we ook Jamaica, het eiland van de goedkope mm aangedaan.Daar ondervonden
we dat wanneer je voldoende mm drinkt, men de dag erna, na het drinken van z.g. ijswater
weer dronken wordt. Zelfs onze ervaren vliegers vonden het daar prettig verblijven, want
toen de Doorman wilde wegvaren en op zee de vliegers weer moesten opvangen op het
vliegdek, was er één die niet van Jamaica kon opstijgen.
Door de beperkte actieradius van de vliegtuigen moest de Doorman bij Jamaica blijven varen
en moest het vaarprogramma aangepast worden.

Zo hebben we alle eilanden in De West aangedaan en tevens enige dagen kunnen passagieren
en daarbij de nodige indrukken opgedaan.
Bij één van die bezoeken, aan Barbados, bleek nadien een vreemd voorval te hebben
plaatsgevonden met drie bemanningsleden van de Doorman. De drie marinemensen waren op
wandeling in een buitenwijk, toen zij door een blanke vrouw voor een gesprek in haar huis
werden uitgenodigd. Tervvijl zij in dat huis waren schrok de vrouw plotseling door de
onverwachte thuiskomst van haar blanke man, die nogal jaloers was. Zij verzocht de drie
mannen om ijlings het huis te verlaten, maar zij werden toch door haar man gezien, die nogal
een hoge functie bekleedde. De clou van het verhaal was, dat de dag daarop de gehele
bemanning van de Doorman moest aantreden en er inspectie plaatsvond met de betreffende
vrouw die de drie mannen aanwees. Zij werden door de provoost in arrest genomen op
beschuldiging van aanranding. Dat was niet zo leuk, gezien het vlagvertoon. Achteraf is
gebleken dat de vrouw gelogen had en bang was geweest voor haar man. Al met al een
onaangenaam voowal.

Succesvol was het afmeren op Aruba, waarbij met behulp van de draaiende motoren van de
aan bakboord opgestelde vliegtuigen de Doorman langzaamaan aan de kade kwam te liggen.
Dat was wel zo prettig om aan wal te gaan zonder gebruik te moeten maken van een sloep.
Niet overal werd aan de kade afgemeerd en dan ging men met de sloep naar de wal, maar dat
gaf wel eens verwikkelingen met het overstappen bij hoge golfslag.
Al met al een mooi verblijf in de West-Indische wateren en bezoeken aan de diverse eilanden,
waarbij de gedachte was: hier komen we nooit meer.

Mei 1950 werd dan de tenigreis naar Rotterdam aanvaard en daarmee kwam een einde aan
het vlagvertoon van de H.M. Karel Doorman en kort daarop een einde aan mijn marinetijd.
De Doorman is nadien verkocht aan Argentinie en kwam nog even in het nieuws tijdens de
Falkland oorlog met Engeland en is afgelopen jaar gesloopt in India.

Stoker 2° kl. Z.M. Kon. Mar.
Stamboek no. 57616.
A.A. Ots.
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PERSONEEL TECHNISCHE SCHOOL TE OSSENDRECHT
SAMEN IN DE SNEEUW, WINTER ‘64/’65.
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S. Kommers, adj. directeur
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van Opstal (overl.) lr. metaal techniek
Keijzers, lr. natuur- en wiskunde
C. Heijnen, lr. wiskundc

Derksen, adj. directeur
arts (overl.) lr. timmeren
d. Watering, adm. beambte

G.J. Melsen, lr. consump. techniek
v.d. Wiele, lr. metaal techniek

. W.A.M. Brooijmans, administrateur

. H.J.E.C. Huijskens, concierge,
M. Nuijten, lr. theorie metaaltechniek.



AMBACHTSSCHOOL BERGEN OP ZOOM
SAMEN OP REIS IN 1950

(Grote foto, zie Tijding 2001-2, blz. 8)

10.
ll.
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Mevr Van Loenhout
Mevr. Van Egeraat
Hr. N. Huijsmans, directeur
Mej. Huijsmans, administratic
Hr. Sio, leraar tekenen
Hr. A. Segers, lr. autotechniek
Mevr. Segers
Hr. N. van Egeraat, lr. electroteclmiek
Hr. J . van Loenhout, lr. schildcren
Mevr. Bijlemeer
Mevr. Bomier
Hr. J. Bevin, lr. rckenen/meetkundc
Mevr. Van Bergen

Mevr. Huijsmans- De Groot
Mevr. Kommers
Hr. C. van Bergen, lr. Nederlands
Hr. J . van Dijk, lr. smeden
Hr. H. Merkx, lr. machinebankwerken
Hr. J .C. Kommers, lr. metaalbcwerken
Mevr. Rouwendal
Hr. A.Rouwendal, lr. Nederlands A.V.O
Hr. F. Rouwendal sr., lr. timmeren
Mevr. Van Dooren
Mevr. Rouwendal
Hr. F. van Dooren, lr. timmeren



P.L.Uerpraet
Reigerslei,8
B.295[l Kapellen
Tel.:llU 32 3 6667831 Kapellen,25 februari 2001

Aan de Redactle van
"Het Zuiderkwartier"
p /a J.Halters,
Stenenh0ef,2
4641 CH Ossendrecht
Nederland.
(mag gepnbliceerd worde11)

Geachte Heer Halters,

Met zeer veel interesse lees ik steeds de artikels in "Het
Zuiderkwartr1er"Mijn bijzondere aandacht ging deze maal uit naar
het verhaal van Adrie van Zunderd:"Een wandehng door het
Moretusbos in Putte."Gaarne wil ik ee11 opmerking maken over de
benaming"Trapkesberg.Deze naam heb ik nog nooit geh00rd.Ze1f ben
ik geboren in 1926 in het centrum van Kapellen en heb 53 jaar in
Heide-Kahnthout gewoond.

Mijn hele leven ben ik een fervent natuurwandelaar en ken
de streek zeer goed_ten zuiden van Bergen op Zoom en Roosendaal.

Mijn moeders vader,Pet1‘us.Ludovicus van Hoydonck zag in
1869 in Putte(N.Brabant ) het 1evenslicht.Hij zwierf met zijn
vrienden overal in de buurt rond.Ik heb hem,die een goed verteller
was,n0o1t de naam Trapkesberg weten gebruikenl-Iij sprak steeds
over de Huzarenberg,evenals de oude inwoners van de drie
Putte's,die er geboren en gewomlen waren.Ik mag ste1len,dat de
naam Huzarenberg reeds 125 jaar geleden gebruikt werd.Ik heb het
verm0eden,dat de naani Trapkesberg verzonnen werd door
iemand,die niet inheems ,1n Putte ls.

De naam "Huzarenberg " is een historisoh gegroeide naam uit
een verleden,dat enkele eeuwen oud is.

10



De Huzaren waren oorspronkelijk zeer behendige Hongaarse
ruiters uit de poesta.Deze legereenheden werden gebruikt om
verrasslngsaanvallen uit te voeren.

Toen de genaamde Heer Moretus het park het pro leren naar
zijn visie,maakte het huidige Belgié deel uit van het Oostenri]ks-
Habsburgse r1jk.Dit omvatte naast Hongarije ook een deel van
Noord Italié met de steden Venetié,Fiume en Triést.

Toen lagen er al Huzaren in Kapel1en.Putte -Kapellen en
Putte-Stabr0ek.Maar ook Napoleon beschikte over Huzaren-
afdelingen. A

De Huzarenberg werd verrnoedelijk daar aangelegd ,0mdat er
reeds een hoge duin 1ag,d1e als basis kon dienen.Binnen het
kernpische heidelandschap van toen had men hierboven een wljds
uitzicht in alle richtingen en kon men tientallen kerktorens zien.

In Putte (N.Brabant) ligt nog zo'n kunstmatig verhoogd
duin:"de Hoge Berg".Ik verm0ed,dat deze eveneens aangelegd werd in
opdracht van dezelfde M0ret:us.Dez.e familie bezat ooit een domein
van meer dan 3OO Ha.

Vanaf het vroegere Putse gemeentehuis loopt een rechte
weg,de "Hoge Bergdreef"naar deze Hoge Berg ,nu gelegen in het
domein van de fam. Van Thillo en nog meer dan vijf meter hoger dan
voornoemde Huzarenberg.Langs de andere kant loopt er een rechte
weg ,die uitkomt op de Putse steenweg in Kalrnthout nabi] het
kruispunt met K1tnkaartsteenweg,Kanadezen1aan en Grensstraat.

Mijn grootvader vertelde mij,dat men vanop die twee hoge
bergen zeer ver kon z1en.De bosbouw met grove den,1ater zeeden en
Corsicaanse den dateert van rond de eeuwwisselingln de periode van
1890 tot 1900 werd in de Kahnthoutse heide een cluinmassief ,de
Vossenbergemafgegraven Deze waren ongeveer even hoog als de
"Hoge Berg"

Meester Verhoeven ,een te Putte (N.Brabant) geboren
onderwljzer en natuurminnaar schreef rond 1860,dat men vanaf de
Vossenbergen meer dan twintig kerktorens kon zien.Deze meester
Verhoeven was het grootste deel van zijn Ieven onderwijzer te
Kalmthout.

ll



Wij moeten zorgvuldig met onze toponiemen omgaan ;het zijn
historische relicten ,waarvan cle wortels soms eeuwen ver achter ons
liggen.Ik betreur ook het verdwijnen van de eeuwenoude naam de

"Leempad."De2e werd nu met twee namen bedacht:Canadalaan
enA.C.Swinnenstraat.O0k het "Rusland"schijnt vergeten te geraken en
heet nu officieel Grensstraat.De bewoners hiervan vormden vroeger een
hechte gemeenschap.Hier was er geen sprake van een grens.I1< ben blij
,dat het 1<astee1"Het Ravenhof“ nog in het "Oud Broek“ staat.Deze
plaatsnaam gaat misschien wel meer dan duizend jaar terug in het
verleden.

Wat mij ook verheugt ,is de hechte samenwerking ,die er reeds
vele jaren bestaat tussen de drie brokken van het hele oude-ene-
Putte.Deze samenwerking werd o.a. gerealiseerd in de restauratie van
kasteel en Gloriette en de heraanleg van de verbindingsdreef.Dit alles
werd bekroond met een zeer esthetisch,symbolisch bee1dje.In de zeer
verzorgde tekst ,gep1aatst bij de Gloriette staat foutievelijk verme1d,dat
Jacob jordaens een leerling was van Rubens.Beiden zijn zeer korte tijcl
leerling geweest bij Van Noort.]ac0b werd verliefd op diens dochter en
stapte bij zijn huwelijk over naar de nieuwe godsdienst.Alhoewe1 hij
gecloopt werd in de O.L.\/rouwekatedraal van Antwerpen ,2ouden hier de
klokken bij zijn overlijden niet luiden.Samen met zijn echtgenote en zijn
dochter werd hij begraven op het protestantse kerkhof te
Putte(N.Brabant),samen met vele welstellende protestantse
Antwerpenaren.Later verviel het protestantse kerkje evenals het ernaast
liggende l<erl<hof.Het nu bestaande grafmonument werd opgericht in
1877.De familie Jordaens ,een Antwerpse dichter en een Antwerpse
schilder werden hier herbegraven en de originele grafstenen zijn op dit
monument aangebracht.Mijn grootvader werd in het jordaensstraatje
geboren op nr.11(er staan geen originele woningen meer)en speelde er
dus vlakbij.Hij vertelde mij over de 0pgravingen,clie hij als kleine jongen
meemaakte.Toen zag hij voor het eerst delen van menselijke geraamtes.

Jacob jordaens was de laatste in de rij van de drie "Groten" der
Antwerpse Schildersschoo1,nl.P.P.Rubens,A.Van Dijck en
j.]ordaens.Daarnaast werkten er nog enkele tientallen minder bekende
l<unstschilders.Wel is het 2o,dat men Jordaens ,bij het overlijden van
Rubens,gevraagd heeft een reeks onafgewerkte schilderijen te
voltooien,hetgeen hij ook gedaan heeft.A1hoewel Jordaens samen met
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een grote groep Antwerpse notabelen aangesloten was bij de hervormde
kerk "de O1ijftak",hadden zij hiermee geen pr0b1emen.]ordaens kreeg
niet alleen opdrachten in het katholieke Vlaanderen,maar ook uit de
vriendenkring der "Oranjes",dus uit het calvinistische Noorden.Hij
presteerde het 82 jaar oud te worden,hetgeen in die periode een 1
uitzonderlijke leeftijd was.

In dit verslag kunnen we ook niet voorbij gaan aan de
geschiedenis van de fam.Moretus,reeds verhaald door de Heer van
Zunderd .

Tussen ongeveer 1 550 en 1650,de periode van de Gouden Eeuw,was
Antwerpen een finantiéle en Kulturele attactiepo01.0m die reden kwam
Plantijn uit Bordeaux naar Antwerpen ,om zijn geluk te beproeven en
met su1<ses.Hij startte een drukkerij op. Zijn enige dochter huwde met ene
Moretus en 20 werd de naam zdrukkerij P1antijn—Moretus, een drukkerij
met were1dfaam.Rond 1900 stopte de familie ermee en de drukkerij werd
door de stad Antwerpen aangekocht als muzeum.Zij bevindt zich nog
steeds in een volledig originele staat.In haar bloeiperiode had de
drukkerij dubbel zoveel drukpersen staan, als de grootste drukkerij in
Parijs.Antwerpen werd toen bezochtdoor ieder die bekendheid had

.A1s ik mij niet vergis ,werden er Zelfs twee kinderen van Willem
van Oranje geboren,voor zijn breuk met de Spaanse vorst.

De familie Moretus heeft ook haar stempel op de regio Putte
gedrul<t.Historische relicten om zuinig op te zijn,zowe1 op kultureel vlak
als op dat van de natuur.

Ik ben blij met de herinrichting en de bescherming van het hele
gebied weerszijden van een kunstmatige grensLangs beide zijden van de
verbindingsdreef tussen kasteel en gl0riette,kan men honderden meter
lang genieten van inlandse ei1<,beu1< en grove den ,bomen die meer dan
2OO tot 250 jaar oud zijn.In deze prachtige bomen zien we hier en daar de
nestopeningen van zwarte en grote bonte specht.Oo1< boomklevers en
boomkruipers vinden het hier fijn.In homogene bossen van grove den
komen de zeldzamere zwarte mees en kuifmees v0or.Bij het streven naar
een gemengd bos,m0eten deze bestanden behouden blijven ,anders raken
wij deze betrekelijk zeldzame vogels kwijt.Er is nog zo veel meer te
be1even.We kunnen er de zang van meer bekende voge1s,zoals
merel,zang1ijster,r0odborst of winterkoninkje beluisteren en wanneer
we onze ogen en oren goed open zetten kan een vriendelijk bosmuisje ons
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pad l<ruisen.Soms zien we pootindrukken van reeén of vraat
aanbraambessenstruiken,waarvan zij de blaadjes gaarne lusten.

Een goede raadzbraamstruiken niet verwijderemsommige
vlinders leggen er hun eitjes op en sommige vogels weten hun nest
veilig in een oude ,ineengestrenge1de ,doornige braamstruik.

In vroeger eeuwen hadden de adelijke families meestal een dreef
van het kasteel naar de R.K.kerl<.Ool< in Putte is dergelijke dreef van het
"Ravenhof"naar de R.K.1<er1< nog bestaande.

Mijn band met Putte(N.B.)ligt niet alleen in het feit ,dat mijn
moeders vader er geboren werd,maar dat ook mijn A
overgrootvader,Petrus,Franciscus Van Hoyd0nc1<(geboren in Stabroek)er
gewoond heeft en als timmerman meegewerkt heeft aan de opbouw van
de vorige R.K.l<erl<.De2e werd bij de bevrijding in oktober 1944 zwaar
beschadigd,maar de toren staat er nog en deze is voor mij een blijvende
herinnering aan hem. 1

Het ligt allemaal kort bij e1kaar,die toren,het jordaensmonument
en het Jordaensstraatje ,waar alleen een stuk oude muur (kerkhofmuuur)
nog is zoals lang ge1eden,t0en ik veel jonger was.

Wil mijn artikel niet als krtiek beschouwen op het zeer
waardevolle verhaal van de heer van Zunderd,maar eerder als een
aanvulling.

Hartelijke groeten,

//Z

Q2’

1 F/l5»w7 gig»/~ls \/wt/1/‘Mb

Noot van de redactie

’n Gewaardeerde aanvulling op het artikel van Adrie van Zunderd,
In het begin van de oorlog heb ik mijn jongensjaren doorgebracht in Putte en ging dus naar de
lagere school in het dorp. De Huzarenberg was een geliefde plaats om te verpozen tijdens de
lange middagpauze van 12.00 tot 14.00 uur en stond bij de toenmalige jeugd bekend als de
“trapkesberg”. Dus beide schrijvers hebben gelijk.

14



;__U>:__ _Ow“E83He5>OmgG055%GDENCe%$>G2gs

3O8mE8HOE____€O”_=_802€_EOHmH8>gQ068“E2‘_§N__8:E>28__OmOHNEEOwCg_DOGOm_6Q6:

51



__6mE~_mEO_|_Q62gp__HE<gU“DEN:h__%____Eat

___~>was“gmszEmQ62GN>5%d%2__>>6:0“=85:0?:JHONmOmA;gmg_U€8:mgi“DOOOM6gar H_____H__'>EBmsgm

bmsmmggsggE80GU>B§“GBOOVMQ:

dUmEN__O2£3%“gmHQOUNHwas“m8mmEw_wighmswEU__;>WESdO_OO¥Egk“GBOOMGOA;PGUMGNHgmwimH_H_G__‘>Egzggz

HEg“M502mgas:3£9002.HOE:3_E_U2

Egdgswsm_OO m3__Bg_w_it“=U35§EUm_<___gage?“__g___W_WEOQU_§m_>gE38““$2O“55__<__§as_uBmQOEw=E=Un_'___O0m“$60wasmggdgémH;gmno§:wUDE02S;_m____§_€__Oe§8m_%E;%ma__§>%%“__%=__EH;26H':_'__>EBmsgc

61



WIJ LAZEN VOOR U IN DE KRANTEN VAN SEPTEMBER T/M DECEMBER 1901
DE VOLGENDE BERICHTEN UIT ONZE STREEK.

Uit de gemeenteraadsvergadering van Woensdrecht. Sept. 1901.
De laatste volkstelling gaf aan , dat de Raad met 4 leden wordt vermeerderd.Hierdoor is er te
weinig ruimte aan tafel. Bij de ronde tafel waaraan men altijd zat, werd een andere
bijgeschoven. Maar, men moest een grotere tafel aanschaifen voor plaatsing van 4 personen.
Met de benodigde formaliteiten en afgelegde "eeden" werden deze vier welkom geheten.
Wel gelijk "zingen", maar niet tegelijk "praten", zei de Voorzitter, in verband met het grooter
aantal raadsleden.
Het wisselprobleem met de stoomtram moet nog opgelost.
Het batig saldo over het jaar 1900 gaf aan 638,37‘/2 gulden.
Tot Wethouders werden herkozen: A. Melsen met 9 en P. Soffers met 10 stemmen.
Voor het betreden van de begraafplaats wil de heer Melsen twee ingangen: één voor de
protestanten en één voor de katholieken.
De overledenen moeten wel gescheiden begraven worden.(zou er anders gevaar zijn dat er
ondergrondse gemengde huwelijken tot stand komen!?).
De veldwachter loopt met een geleende revolver op zak. Dat kan toch niet! Aldus de heer
Dietvors.
De Voorzitter maant de heren van de Raad tot ordelijkheid en een voorbeeld te zijn ten
opzichte van de gemeentenaren en alle verorderingen stipt na te leven.
De jaarlijkse bijdrage, welke de gemeente aan veldwachter Prinsen afdraagt is 20 gulden.
Deze laatste moet er wel eens om vragen.

Ossendrecht, 8 September.
Met ingang van 15 Sept. a.s. is tot brievenbesteller alhier benoemd G. Walters uit
Walsoorden, en zulks ter vervanging van W. Sips, onlangs in gelijke betrekking naar Wouw
overgeplaatst.
- De losplaats van den stoomtram op de aanval (Aanwas?) alhier, waarover reeds menig
woordje gewisseld is, ondergaat thans een groote verandering. De weegbnig wordt op een
geschikter punt geplaatst, het terrein wordt meer uitgebreid en nagenoeg geheel met keien
bestraat, bovendien een wissel meer bijgelegd, enz. allen verbeteringen, die in den
aanstaanden drukken peetijd zeer zullen worden gewaardeerd.

Ossendrecht, 11 September 1901.
Wij vememen met genoegen, dat het H.M. de Koningin behaagd hee , de rma Gebr. De
Beukelaar, stoompeekof e-fabrikanten alhier, te benoemen tot Ho everancier en derhalve
voortaan het Koninklijk wapen te mogen voeren.

Gemeenteraad te Ossendrecht.
In de vergadering van jl. Dinsdag waren alle leden tegenwoordig.
Alvorens de punten der agenda te behandelen, worden de herkozen en nieuwe leden beéedigd
en nemen plaats.
De Voorzitter wenscht allen pro ciat met hunne benoeming tot lid van den Raad en hoopt dat
zij met ware kennis de belangen der gemeente zullen behartigen en samen zullen werken tot
den bloei van Ossendrecht.
De heer J. Mattheeussens zegt dat hij ter gelegenheid zijner installatie als raadslid van de
gemeente Ossendrecht niet kan nalaten, een woord van aandenken te wijden aande heer L.
Philips, die ons zoo vroegtijdig is ontvallen. Hij was een man vol ijver, die zeer veel heeft
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gedaan in het belang der gemeente. Ook de heer Ant. v.d. Moer hee zich niet minder
gekweten van zijn taak, en velen hebben hem dan ook noode zien bedanken.
Voorts brengt spreker dank aan de kiezers die hunne stem op hem uitbrachten. Hij beloo zijn
best te zullen doen, zooveel in zijn vermogen is, om den opgelegden last naar behooren te
vervullen, doch roept daarbij den steun in van de mannen van ondervinding, zooals de
Voorzitter, zijne collegas en den secretaris, om daardoor hand aan hand samen te werken tot
welzijn der gemeente Ossendrecht.
Vervolgens werd de heer J.B. Melsen met 5 tegen twee blanco stemmen herkozen als
wethouder.
Tot ambtenaar van den Burgelijken Stand werden eveneens herkozen de heeren Theuns en
Melsen.
Nadat de Voorzitter mededeeling had gedaan van een eerstdaags te volbrengen opdracht, in
antwoord op de bemerking van de heer Sneep in de vorige vergadering gedaan, sluit hij de
vergadering.

Hoogerheide, 18 September 1901.
Had voiiger jaren onze tweede kermisdag al zeer weinig te beteekenen, deze keer was als bij
uitzondering, wat meer leven in de brouwerij. Eenige heeren hadden eene commissie
gevonnd, met het doel om dien dag wielerwedstrijden te organiseeren.
De nummers waaronder voorkwamen: langzaam rijden, ringsteken en meer anderen, liepen
goed van stapel, terwijl het slot een lichtstoet gevonnd werd, die onder de tonen eener
opgewekte muziek het dorp doortrok en een massa volk op de been bracht.
Men ziet dus voor de zooveelste maal, dat men ook hier wel iets tot stand kan brengen, als de
wil goed is en eendrachtig wordt samengewerkt.
Als bijzonderheid kan aangemerkt worden, dat ook leden der commissie naar de prijzen
dongen, met het gevolg dat twee leden ieder een paar prijzen hebben behaald. Voor een juiste
uitspraak van de jury en om geschillen te vermijden, moesten commissieleden zich van
mededinging onthouden.

Hoogerheide, 16 Sept.
Heden begint het octaaf van den H. Comelius, die in onze parochiekerk op eene bizondere
wijze vereerd wordt en wiens voorspraak wordt ingeroepen, tegen vallende ziekte, jicht,
stuipen, kinkhoest en alle zenuwlijden.
Zondag onder het octaaf geschieden de H. Diensten om half 7 en om half tien, de overige
dagen om half zeven en om 7 uur; s'namiddags om 3 uur het lof.
Een boekje bevattende een beknopte schets van het leven, den marteldood en de vereering van
den H. Cornelius, is bij den koster verkiijgbaar.

Ossendrecht, 16 September 1901.
Zaterdag jl. bracht onze harmonie "De Hoop" eene serenade bij de heer P. de Beukelaar, om
de heeren Gebr. de Beukelaar te feliciteren met hunne benoeming tot Ho everancier van Hare
Majesteit.
Dhr. Krtiter, directeur der harmonie, deed het woord. Hij wees op de groote ontwikkeling, die
de peekof efabriek van de rma de Beukelaar in den korten tijd van haar bestaan genomen
had, hoe zij een bron van arbeid voor vele ingezetenen was geworden, prees de energie, het
talent en de toewijding van de bestuurders der fabriek en drukte den wensch uit, dat deze
gmnst der Koningin den groei en bloei hunner zaak zoo mogelijk nog zou vermeerderen.
De heer P. de Beukelaar bedankte de harmonie voor haar attentie en noodigde, nadat er nog
een paar muziekstukjes gemaakt waren, de bestuurs- en werkende leden uit, binnen te komen.
Daar werden de glazen met het 'bloedig rood' gevuld.
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De gastheer zag op geen esch: telkens stonden de glazen opnieuw gevuld, en de echt
feestelijke stemming bleef natuurlijk niet uit. Menig stukje werd er gespeeld, menig lied
gezongen, menige toast uitgebracht, o.a. door dhr. Burgemeester op de Koningin en door dhr.
Adan op den Commissaris der Koningin.
Later trok de harmonie naar de zaal van dhr. L. de Beukelaar, waar de rest van den avond
werd doorgebracht.
Dienzelfden avond werden ook de werklieden der fabriek in de zaal van dhr. Jac. de
Beukelaar getracteerd.
- De perceelen demienbosch en heide, toebehoorende aan H. van Meel alhier, genaamd "de
Huisakkers"; groot ruim 2 H.A., hebben in publieke veiling opgebracht de som van f 805.
- De loting der Nationale Militie voor deze en omliggende gemeenten is thans bepaald op
Donderdag 24 Oktober, a.s.

Hoogerheide, 26 Sept.
De vrouw van den landbouwer M.v.O. verraste gisteren haren echtgenoot met de gebooite van
een drieling, nl. twee zonen en eene dochter, die evenals de moeder, zeer welvarende zijn.
Het is een buitenkansje, waardoor het huisgezin in korten tijd aanzienlijk vermeerderd wordt.

Ossendrecht, 25 Sept.
Ook hier is men begonnen met het rooien van beetwoitelen en alles wijst er op, dat het een
vrij ginstig peejaar zijn zal. De opbrengsten loopen voor dezen eersten leeveringstermijn van
12 tot 17 duizend kilogram per 40 are en indien het weder enigszins medewerkt, zullen zij
voor de latere leveringen zeker nog al in gewicht toenemen, zoodat de landbouwers over dit
gewas niet hebben te klagen.
De heer W. van Zandvooit, onderwijzer alhier, in gelijke betrekking benoemd te Oostburg
(Zeeland) zal op 1 Nov. a.s. zijne bestemming volgen. vermoedelijk zal deze vacature niet
worden aangevuld, dewijl in den laatsten tijd verschillende vrouwelijke leerlingen van de
openbare naar de zusterschool zijn overgegaan.

Hoogerheide, 28 Sept.
Zekere J .P. knecht bij de Wed. Michielsens in den Hinkelenoord, reed gisteren middag met
kar en paard huiswaarts, toen dit van een voorbij komende ets schrok en op hol sloeg. De
knecht viel van de kar en kwam daaronder terecht, met het gevolg, dat hij zich ernstig
bezeerde en het ongeluk had een been te breken.

Hoogerheide, 2 Oct.
Had men eerst nogal gehoopt dat de Mij. van de tram, de wissel hier aan de school, tegen het
najaar, het tijdstip van bieten aanvoeren, netjes in orde zouden zijn gebracht hebben, niets van
dat alles. Eerstdaags zullen we weder getuige kurmen zijn, dat onze lieve schooljeugd, a.h.w.
door een modderpoel zou moeten batsen, ten einde de schoollokalen te bekleeden met klei,
pulp, schuimaarde als anderszins.
Tot overmaat van smart heeft nog onlangs de Tram Mij. afwijzend beschikt op aanzoek der
gemeente dit emplacement te bestraten.
Nu zegt de gemeente op haar beurt, niet meer laden of lossen, terwijl de bietenverbouwers
met de fabrieken gecontracteerd hebben, aan voomoemde wissen te leveren en te ontvangen.
Spoedige oplossing zal voor de partijen het beste wezen.

Ossendrecht, 2 Oct.
- De vrouw van den landbouwer Jos. Jaspers hee een slag van het paard gekregen tegen het
achterhoofd, waardoor zij zoo erg verwond werd, dat door dokter de Bruin onmiddellijk
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geneeskundige hulp moest worden verleend. Haar toestand is thans gunstig en alle gevaar
geweken.
- Naar wij vememen is het plan der Regeering eene nieuwe Marechaussée kazeme te laten
bouwen op den grond van C. Philips in de Zuidpolder aan de Aanwas op hetzelfde terrein,
waarop de stal staat, bestemd voor het teruggevoerde zieke vee uit Belgie.
- Het mond- en klauwzeer heerscht nog voortdurend in de naburige grensgemeenten van
Belgie en hee een vrij ernstig karakter, aangezien enkele runderen eraan bezweken zijn.
Erger echter is het gesteld aan de overzijde der Schelde, in de polders van Oost Vlaanderen,
alwaar vele veehouders erge verliezen hebben geleden. Doch daar gaat de ziekte gepaard met
de z.g.n. "koolziekte" (bederf in het bloed) waarbij de aangetaste dieren op enkele uren
doodblijven. De toestand is nog steeds ongunstig en een ware ramp voor de boeren.
- De oogst van de beetwortelen valt hier zeer mede en blijkt beter te zijn dan in ons eerste
bericht was aangekondigd. Sommige perceelen leveren zelfs van 18 tot 20 duizend kilo per
gemet (40 are) een bewijs derhalve hoe gunstige uitkomsten dit gewas geeft bij droge
jaargetijden.

Ossendrecht, 10 Oktober 1901.
- Verleden Zondagavond was het op verschillende punten van de Gemeente erg woelig. In
een der herbergen ontstond twist, uitloopende op eene vechtpartij, waarbij een der strijders
met een glas in het aangezicht werd gewond en later in den avond bij een ander de ruiten
verbrijzeld werden.
- De handelaars in kippen en ander gevogelte, die hier talrijk zijn en vroeger langs alle
tolkantoren hunne waren vrij in Belgie konden bimienbrengen, zijn thans sinds eenige tijd
gedwongen alles over Esschen te vervoeren, alwaar vooral de kippen aan eene strenge keuring
worden onderworpen en bij de minste verdachte ziektegevallen bij geheele manden
afgekeurd, zoodat die handel er voor hen allesbehalve rooskleurig begint uit te zien.

Een jager deelt ons mede!
Was er voor eenige jaren terug geen aangenamer bezigheid dan de jacht, en kon men door de
jacht netjes aan den kost komen, thans is dit alles veranderd en het zal zeer waarschijnlijk niet
lang meer duren,of er zullen geen jagers meer noodig zijn om hazen te schieten, wijl deze
dieren spoedig zullen uitsterven. Voor dat de jacht voor de jager geopend is, zijn de
zoogenaamde stroopers met den buit van den eerlijken jager weg. Dat de hazen geheel
uitgeroeid zullen zijn in een korten tijd, is toe te schrijven aan de lichtbakken, want de
weinige haasjes die er nog zitten en die de jager niet machtig kan worden, moeten het leven
nog bij den lichtbak laten. Zoo er dan ook niet spoedig een strenger toezicht op wordt
gehouden, zal dat wild spoedig uitgestorven zijn.

Ossendrecht, 14 Oktober 1901.
De Gemeenteraad zal eene opnbare vergadering houden op Donderdag 17 Oktober, des
namiddags om 4 uur.
- Als een bewijs hoe groote opbrengst de beetwortelen dit jaar opleveren dient dat bij de
landbouwer G. Sneep in den Zuidpolder alhier nu reeds gewichten zijn geconstateerd van
22.000 Kilo per gemet (40 aren). Er waren verschillende peeen bij van 5 Kilo, één zelfs van
5‘/2 Kilo. Vooiwaar geen kleinigheid!

Hoogerheide, Oktober.
Naar wij vernemen, zal de Landbouw-wintercursus in de openbare school alhier geopend
worden op Woensdag 6 November a.s., s'Namiddags ten 4 ure.
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Putte, 13 Oktober 1901.
De drukke kermisdag van heden is niet zonder ongelukken afgeloopen. Een jongen uit deze
gemeente, oud 8 jaren, viel uit een der mallemolens en werd door een rijtuig overreden.

Woensdrecht, 11 Oktober.
Vergadering van den Gemeenteraad, op Woensdag 16 Oktober v.m. 9 uur. Aan de orde:
1. Verzoek van eenige belanghebbenden, om dit jaar nog pulp te mogen lossen op den wissel
te Hoogerheide.
2. Verzoek om verhoogde subsidie van de fanfare "De Scheldezonen"
3. Afstand gedeelte algemeene begraafplaats.
4. Begroting 1902.

Putte, Oktober 1901.
Op de gehouden klopjachten op de goederen van den HoogEd.Geboren heer Graaf de Pret
Roose de Calesberg werden geschoten: de eerste dag met 7 geweren: 33 fazanten, 124
konijnen en 6 hazen, totaal 163 stuks; de tweede dag met 7 geweren: 13 fazanten, 129
konijnen, 10 hazen, 1 patrijs en 1 houtsnip, totaal 154 stuks; de derde dag met 9 geweren: 132
fazanten, 12 hazen en 320 konijnen, totaal 464 stuks. Vroeger waren er reeds geschoten 110
konijnen en 16 patrijzen zoodat er geschoten zijn gedurende dit jachtseizoen: 178 fazanten,
683 konijnen, 28 hazen, 17 patrijzen en 1 houtsnip, totaal: 907 stuks.

Ossendrecht, 17 Oktober 1901.
De paarden- en veemarkt heden alhier gehouden, beteekende wederom niets; slechts 4
beestjes stonden aan de lijn. Des te drukker was echter de handel in biggen, die voor f 7 tot
f 8 grif verkocht werden.
- Enkele inwoners onzer gemeente, die de Putsche kermis bezochten, hebben van daar eene
minder aangename herinnering meegenomen. Deze was zijn horloge, gene zijn horloge met
ketting ontstolen, zoodat de zakkenrollers aldaar vrij spel hebben gehad en goede zaken
gemaakt.

Putte, 18 Oktober.
De heer Henri Leijs, graanhandelaar en oud-wethouder, is benoemd tot burgemeester dezer
gemeente. Het is lange jaren geleden, dat een inwoner tot deze betrekking werd geroepen.
Onze hartelijke gelukwenschen aan den nieuwen Burgemeester.
- Het ongeval met de kermis alhier, betreffende het overrijden van een kind, is gelukkig goed
afgeloopen. Het betrokken meisje uit Belgische Putte was slechts licht aan de voet gekwetst
en den volgenden dag reeds zoo goed als hersteld.

Raadsvergadering te Ossendrecht, Donderdag 17 Oktober.
(Enkele voornaamste punten):
Notulen gelezen en goedgekeurd.
Kasopname per 31 September, waarbij alles in orde werd bevonden: sluitende met een batig
saldo van f 1748,79‘/’, betreffende straatverlichting.
Bij de gehouden aanbesteding, op 27 Sept. jl. was door P. Couwenbergh het laagst
ingeschreven voor 90 cent per avond.
Het kohier van den H.Omslag is door Ged. Staten goedgekeurd, tot een bedrag van f 3199,46.
De rekening over het dienstjaar 1900 is door Ged. Staten goedgekeurd tot een bedrag van
f 13648,53 in ontvangst en f l2l63,17i/’ in uitgaaf, zoodat er een voordeelig saldo blij van
f 1480,17”
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Gemeenteraad Woensdrecht, 18-10-1901.
Alle leden waren tegenwoordig.
Welkom door den Voorzitter.
punt 1. Wisselen van de tram. De directeur geeft geen krimp. Blijft die toestand, dan zal het
een modderpoel blijven. De kinderen lopen steeds door het slib bij de toegang naar de school.
punt 2. Subsidie-verhooging vraagt fanfare "De Scheldezonen". Toegeven voor de eene, zal
ook de andere fanfare aankloppen.
Nu volgt de kwestie van de begraafplaats te Woensdrecht:
Protestant en Katholiek. In de resp. personen: de heer van Lindonk namens de Hervormde
Gemeente en pastoor van Mens, die Katholiek is. Spreekbuis in dit geschil was de secretaris
der Gemeente.
Dan komt de begrooting 1902 ter sprake.
Voor de post onderhoud wegen, wil de heer Dietvors 150 gulden verhoogen. Maar, er zou ook
een onderwijzer bij moeten, en dat kost f 500 jaarlijks. En van waar halen we dat geld
vandaan?
De jaarlijkse grati catie voor de veldwachter bleefbehouden.
Vermits geen stremming in het verkeer zal plaats nemen, zal de heer Plompen een stukje
grond kunnen kopen van de gemeente.
En, de oproep voor een onderwijzer zal per 1 Jan. ingaande plaats vinden.
Dhr. Melsen staat er op, dat nu tijdens de peetijd de straat in het dorp zuiver gehouden zal
worden, en als hij het aan kantonnier de Moor vraagt, zal deze het met plezier doen, om dit
deel van de provinciale weg schoon te vegen.
En, de veldwachter krijgt zijn eigen revolver, het karabijn is nog in goede staat.

Ossendrecht, Oktober 1901.
Maandagnacht hebben de gebroeders V. erg tekeer gegaan. Van het mes is ink gebruik
gemaakt; aan de beide personen tenminste te zien, die thans weder door s'Heeren straten
wandelen met omwonden hoofden, doch niet bekwaam tot werken.
Genoeglijke buitenkansjes voor den dokter.
- Volledige opbrengst onroerende goederen van wijlen den heer L.M. Philips, alhier: 34
koopen, door 26 kopers, totaal: f 18780.
- Een troep Zigeuners met twee voertuigen hee hier den nacht doorgebracht en is heden,
door de politie begeleid, in de richting van Putte vertrokken, zoodat wij voor het oogenblik
althans van dit lastig volkje bevrijd zijn.
- Van elders schrij men: Dezer dagen vertoefde een uit 30 personen bestaande Zigeuner-
bende. Niettegenstaande hun slordige kleeding, werd men getroffen door het prachtige type,
dat dit nomadenvolk vertoonde. Hun diefachtige aard werd ook thans niet verloochend.
Met troepjes van 4 personen traden zij de winkels binnen, en beduidden dat zij een en ander
wilden zien. Ongemerkt verdwenen sommige voorwerpen dan in hun zakken; ofwel men
kocht iets, om, na een paar centen op de toonbank neergelegd te hebben, daarna bedaard weg
te gaan. Bij een bakker werd b.v. voor een brood 1 cent betaald en bij een drogist een geheele
esch Hofmanss spiritus met 2 dubbeltjes verrekend.

Bij enkele boeren in den omtrek trad het volkje nog brutaler op: Kippen werden uit de ren
gehaald, haver voor de paarden uit de kisten genomen, alles zonder betaling. Enzoovoort!

Hoogerheide, 22 Oktober.
Dezer dagen waren wij in de gelegenheid een zeldzaam schoone tafelpeer te zien, welke een
gewicht had van mim een halve kilo. Zij was gegroeid in den tuin van Mevrouw de Bruin,
onder de zorgvuldige leiding van haren tuinier van Linden. De smaak is zeer jn en in dezen
tijd waarin het fruit zeer schaars is, een ware delicatesse.
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Uitslag Loting Ossendrecht. 24 Oktober 1901.
1.K.C. Stuijts, broederdienst. 2. M. v.d. Bergh, idem 3. A.D. Smout, goed. 4. A. v. Oevelen,
idem. 5. P.J. van Thillo, te klein. 6. H. Hugens, broederdienst. 7. G. Jaspers, goed. 8, J.F.
Paardekam, broederdienst. 9. L. Dekkers, goed. 10. R.J.B. Melsen, id. 11. J.F. Mous, id. 12.
P.J. van Trijp, broederd. 13. J.A. Bogers, goed. 14. L.C.J. Philips, broederd. 15. P.F.
Dietvorst, éénige zoon. 16. P.A.Musters, broederd. 17. W. Jansen, goed. 18. A.v.d. Venne,
broederd. 19. J.Goris, goed. 20. A.de Wit, broederd. 21. J.Smits, goed. 22. P.J. Suijkerbuijk,
gebrek rechterhand. 23. J.B. Jansen, goed. 24. P.J. Konings, id. 25. Th.A. Vervloet, te klein.
26. J. Koolen, goed. 27. A.A.E.C. Voeten, id. 28. P. v. Broekhoven, id.

Putte, 25 Oktober, 1901.
De overheid der Nederlandsche Rijkspolitie was heden hier ter plaatse, ten einde een
onderzoek in te stellen naar de grove baldadigheden van verleden Zondag.
De a oop van het gebeurde is, gelijk reeds in dit blad gemeld werd, schrikkelijk overdreven
voorgesteld, van dooden is geen sprake, zelfs niet van gekwetsten, hetgeen evenwel een
wonder mag genoemd worden, dewijl de karabijnschoten gemeend waren.
Algemeen wordt het gedrag der Belgische gendarmen besproken, die geheel werkeloos
gebleven zijn en den belhamels vrij spel hebben gegeven.

Putte, 31 Oktober 1901.
In de raadsvergadering van 28 Oktober 1.1. is met algemeene stemmen benoemd tot secretaris
dezer gemeente C.J. Leijs alhier ter vervanging zijner vader die gedurende 41 jaren, die
betrekking hee bekleed en thans zijn ontslag hee genomen.
- Een voorval dat ernstige gevolgen kan hebben, heeft hier plaats gehad.
De onbezoldigde rijksveldwachter Lodewijks werd geaard en beleedigd door eenige
jongelieden, naar men zegt lotelingen, en om zich dezen van het lijf te houden, lostte hij een
schot op hen, hetwelk zoo ongelukkig terecht kwam, dat de werkman Jos. de Beukelaar, die
op het gerucht kwam toegeloopen, de volle lading in de borst ontving, waardoor hij zwaar
werd gewond. Zijn toestand is thans gelukkig niet zorgwekkend. De politie onderzoekt deze
treurige zaak.

Ossendrecht, 6 November 1901.
Uitslag der nale verkooping onroerende goederen van wijlen
L.M. Philips alhier.
1e koop A. v.d. Poel
2e koop Ant. Wierckx
3e koop Gust v.d. Eijnden
4e koop Gebr. Kil
Se koop " "
6e koop C.L. v.d. Poel
7e koop F.F. Hazen
8e koop J . Takx
9e koop W. v.d. Poel
10e,l1e, 12e en 13ekoop

F. Timmermans
14e, 15e, 16e en 17e koop

C. de Beukelaar
18e koop M.P. Verest
19e en 20e koop Corn. Veraait

f2100,00
- 1330,00
- 1410,00
- 350,00
- 350,00
- 350,00
- 190,00
- 220,00
- 290,00

- 1515,00

- 1405,00
- 2250,00
- 2480,00
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21e, 23e en 24e koop Alf. Adan - 2115,00
25e, 26e, 27e, 28e, 29e,30e
31e, 32e, 33e, 34e koop
Jac. v.d. Bergh - 4265,00

Totaal f 20.620,00

Putte, 5 November 1901.
Onze gemeente was heden in feestdosch en aan de meeste huizen wapperde de vaderlandsche
driekleur.
Het gold n.l. de inhaling van onzen nieuwe Burgemeester den Edel.Achtbare heer Henri Leijs,
die op de gebruikelijke wijze werd geinstalleerd.
Het is te hopen, dat de nieuw benoemde vader de verwarde toestanden in het rechte spoor zal
weten te brengen en men koestert daaromtrent de beste verwachtingen.
- De eerste winterconcerten, te geven door onze Fanfare in de Gemeenteschool, zullen worden
gehouden op Zondag 17 en Maandag 18 Nov.a.s. Het programma is bereids verschenen en
voor afwisseling in luim en zang is gezorgd, zoodat de bezoekers zich terdege kunnen
vennaken.
- De zgn. Ruslandsche kermis alhier is in de beste orde afgeloopen, ofschoon er voor gevreesd
werd, als een gevolg van de gevechten van de groote kermis.
Dit alles is wederom te danken aan het ink optreden der brigade-maréchaussées van
Ossendrecht met den waamemenden burgemeester.

Hoogerheide, 6 November.
Nadat de fanfare "Aurora" heden eene serenade bij den heer F.A. Dietvors gebracht had, bleef
ook onze fanfare "De Scheldezonen" niet achterwege en bracht ZEd. hedenavond een
serenade ter gelegenheid zijner 25-jarige echtvereeniging.
Na eenige nummers ten beste te hebben gegeven en de noodige wederzijdsche pittige toasten
gewisseld te hebben, werden de bestuurs- en werkende leden ten gulste onthaald en bovendien
werd door den jubilaris nog een zeer milde gift ter hand gesteld ten bate van het gezelschap.

Ossendrecht, 8 November.
Op den drukken zitdag verl. Dinsdag-avond ging het op ouderwetsche manier zeer vroolijk
toe er werd druk aan het kaartspel gedaan. Een solo-slim werd gespeeld door J.B. van
Oefelen. Medespelers waren: F. van Loon, H. v.d. Poel, C. Hazen en J . Ketelaars.

Hoogerheide, 7 November.
De landbouwwintercursus in de openbare school alhier werd gisteremniddag geopend in
tegenwoordigheid van de Rijkslandbouwleeraar in N.Brabant en alle bestuursleden der
Landbouwafdeeling. Het zelfde aantal leerlingen als verleden jaar namen ook nu weer aan het
onderwijs deel.

Ossendrecht, 9 November.
De Rijkslandbouwleeraar voor deze provincie, de heer H.E. Huizenga, zal in den a.s. winter
alhier eene voordracht houden over het “doelmatig gebruik van Hulpmeststoffen in het
algemeen”. Deze zal waarschijnlijk plaats hebben in de tweede hel Januari, ten huize van
dhr. C. van Veldhoven-Jansen, des avonds om 6 uur.
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Begrooting der gemeente Ossendrecht over 1902:

INKOMSTEN:
Batig slot Rekening 1900 f 1480,17‘/’, 40 opcenten. Geb. eigendommen f 549,95. Ongeb.
eigendommen f 362,33. Hoofdelijke Omslag f 3200. Hondenbelasting f 182,50. Vergoeding
van de provincie v.d. ophe lng tollen f 158,10. Weegloonen f 21,62‘/’. Schoolgelden
f 265,75. Opbrengst vergunningsrecht f 400. Leges Burg. Stand f 31,45. Opbrengst
verkoopingen van boomen f 250. Uitkeeiing van het Rijk (wet 24 Mei 1897) f 5434,42‘/’. id.
art. 10 derzelfde wet f 275. Bijdrage voor Lager Onderwijs f 1218,80. Uitkeering id. ter
bestrijding der jaarwedden der onderwijzers f 199,50. Pensioen-bijdrage der onderwijzers
f 67,50. Teruggaaf voorschotten miliciens f 5. Teruggaaf voorschotten van het Rijk inzake
besmettelijke veeziekte f 350. Vergoeding van het Rijk voor bestelde telegrammen f 40.
Samen: f14505,10"=.

UITGAVEN:
Jaarwedde van de Burgemeester f 450. id. Wethouders f 100. presentiegelden Raadsleden
f 60. Jaarvvedde Secretaris f 650. Klerk ter Secretarie f 300. Bode f 100. Ontvanger f 330.
Keurmeesters van vleesch en visch f 50. Waagmeester f 10,81. Veldwachter f500. kosten
van kleeding id.f50. Grati catien aan politie-beambten f 30. Jaarwedde klokkenist f 50.
Schatters dranklokalen f 25. Telefoniste f 100. Reis- en verblij <osten inzake verkiezingen
f 12. Kosten schoonhouden Raadhuis f 25. Licht en brandstoffen, schrijtbehoe en, porto,
enz. f 125. Kosten gedrukte stukken f12., Abormementen f l3,10.Kosten aanl. Registers
Burg. Stand met de zegelgelden f 9., Kiezerslijsten enz. f 5., Registers bevelschriften enz.
f 35. Boekwerken en inbinding daarvan f 2., Zegels e.d. f 12,5., Zegels van huwelijks-
atkondigingen f 20. Advertentiekosten f 60. Kosten ververschingen stembureau f 25.
Onderhoud der openbare wegen f 950. Uuiwerk f 125. Pomp f 15. Algemeene begraafplaats
enz.f 40. Weegbrug f 5. Gemeentehuis f 25. Brandweer f 75. Brandspuithuis f 5. Veld-
wachterswoning f 50. Gemeente beplantingen f 10. Grondbelasting ongeb. eigendommen
f 1. Renten en a ossingen van geldleeningen f 2135. A ossing van schulden f 1250.
Jaarvvedden der onderwijzers f 3185. Vergoeding aan id. wegens gemis van vrije woning
f 100. Kosten van het herhalingsonderwijs f 115,20. Onderhoud schoollokalen f 150.
Aanschaffen en onderhoud schoolmeubelen f 75. Leermiddelen f 150. Verwarming en
verlichting en van het schoonhouden der schoollokalen f150. Pensioensbijdragen der
onderwijzers f 67,50. Subsidie aan de bewaarschool f 400. Kosten der commissie leerplicht
f 75. Subsidie algemeen armbestuur f 200. Jaaiwedde geneesheern belast met de
armenpraktijk f 175. Kosten vallende op de koepok-inenting f 27. Verlichting der straten
f 150. Schutterij f 13,19. Verzekering tegen brandschade f 20. Aandeel in de kwade posten
grondbelasting f 10. Vergoeding aan het Rijk, onzuiver bedrag Grondbelasting 1902 f 25.
Voorschotten Nationale Militie f ., Terugbetaling van in 1900 teveel genoten vergoeding
lager onderwijs f 50. Kosten van het nummeren der huizen f 5. Paarden- en veemarkt f 25.
Bestelloon van telegrammen f 40. Voorschotten voor het Rijk inzake besmettelijke veeziekte
f 350. onvoorziene uitgaven f 8,35.
Samen f 14505,10"*.
Inkomsten f14505,10‘”=-
Uitgaven f14502,22
Waarschijnlijk batig saldo f 2,88‘/‘.
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Men schrij aan de N.R.Ct.:
De schorren ten zuiden van den spoorwegdam te Woensdrecht, in aansluiting met de Dames-
en Mariapolder, zullen weldra ingedijkt worden. Dit is dan reeds de vierde polder ter grootte
van 400 H.A. vruchtbaar land, die aan de zee onttrokken wordt.
Voor de arbeidende klasse is dit een goede tijding.
- Drie kooplieden uit Esschen reden met paard en rijtuig gisteren bij donker-avond op den
Aanwas in een diepen sloot, doordat het paard verkeerd uitweek. Gelukkig was er spoedig
hulp en liep alles zonder ongelukken af; alleen een persoon had zich licht bezeerd.

Huijbergen, 14 November 1901.
Gisteren avond brak brand uit in de woning van P. Damen. De brandweer was spoedig
aanwezig, doch kan niet verhinderen, dat het geheele huis, inboedel en vee eene prooi der
vlammen werd. Ongelukkig is daarbij ook een der kinderen omgekomen, een ander gered.
Oorzaak onbekend. Het huis was laag, de inboedel niet verzekerd.

Ossendrecht, 13 November.
Als een bizonderheide dient vermeldt, dat een onzer voerlieden C.C. dezer dagen aan de
losplaats van de Stoomtram met kar en paard arriveerde met een lading van 1865 kilo
beetwortelen, hetgeen nog nooit is gebeurd. Dit werd met een bravo begroet, doch of de
dierenbeschermers ook zouden gejuicht hebben, valt zeer te betwijfelen.

Hoogerheide, 14 November 1901.
Heden overleed alhier, in den ouderdom van bijna 80 jaren, dhr. J.T. Soffers, oud-secretaris
der gemeente en oud-deken van het zangkoor, een man, algemeen geacht om zijne
voortreffelijke eigenschappen van hoofd en hart, en om het vele goede dat hij voor de
gemeente en voor de parochie gedaan heeft. Hij ruste in vrede.

Ossendrecht, November.
De door onze harmonie op jl. Zondag- en Maandagavond in de gemeenteschool gegeven
concerten werden door een talrijk publiek bijgewoond, vooral Maandag was het stampvol en
moest menigeen zich met een staanplaats vergenoegen. Het tooneelstuk "de Vrijschutter",
alsmede de luimige voordrachten, werden uitmuntend gespeeld, zoodat alle bezoekers zeer
voldaan huiswaarts keerden.
- Over deze uitvoering meldt men ons nog van andere zijde:
Ossendrecht, de Concerten op 17 en 18 dezer door dc Harmonie "de Hoop" alhier gegeven,
werden door een talrijk publiek, waaronder vele vreemdelingen, bezocht. Reeds meermalen
hebben de geoefende acteurs dezer Harmonie getoond, dat zij voor geen zware stukken
vervaard zijn, doch ditmaal brachten zij al iets zeer moeilijks ten tooneele, een stuk dat
bepaald voor een groot theater geschreven is, nl. "De Vrijschutter", drama in twee delen en
vier bedrijven, een episode uit den heldha igen strijd der Boeren tegen de Engelsen.
Blijkbaar ontstonden de moeilijkheden van dit stuk in een zeer ingewikkeld tooneel-
arrangement, groote rollen en moeilijk weer te geven dramatische momenten. Al deze
moeilijkheden zijn zij met glans te boven gekomen! Men kreeg een werkelijk Boerenleger te
zien, de costumes waren echt, het komen en gaan en de groepeeringen waren zeer goed, en
wat de rollen betre , deze werden zeer schoon gespeeld en vele scenes roerden de toehoorders
tot tranen toe. Waren dat nu liefhebberij tooneelspelers of waren het acteurs van beroep?
Een Bravo! daarom voor die wal<kere, talentvolle mannen en jongelingen, die zich zoo goed
van hunnen taak gekweten hebben. Een glansrijk succes was dan ook hun deel en ook de
vreemde bezoekers waren ook vol lof over hetgeen zij gehoord en gezien hadden.
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Het tweede gedeelte van het programma was gewijd aan de muziek: 8 nummers van de
Harmonie en 4 komische voordrachten met begeleiding van een piano. Ook dit gedeelte
slaagde uitmuntend. De vroolijke mopjes deden de treurige stemming van daar straks plaats
maken voor opgeruimdheid en vroolijkheid. De Harmonie "De Hoop" mag deze twee
avonden gerust met gulden letteren in hun jaarboeken vermelden.
- De Lanbouwafdeeling Ossendrecht-Woensdrecht,(N.Br. Mij. van Landbouw) zal eene
algemeene vergadering houden, op Zondag 1 Dec. a.s. s'namiddags ten 4 ure bij dhr. Jac.
Michielsen te Hoogerheide. Punten van behandeling: le verloting, 2e verkiezing twee
bestuursleden, 3e aankoop hulpmest, 4e verslag vergadering te Breda, 5e ingekomen
stukken,enz.
- 22 Nov. Werden er dit jaar mangelwortelen geteeld van ruim 18 pond, hier in het ko ehuis
"Het Schuttershof“ bij dhr. Jac. v.d. Eijnden is een voederbiet te zien van 13‘/2 kilo of 27
pond! gewassen op de grond der Wed. C. Mattheeussens en Zoonen, peeko iefabrikanten,
zoodat deze zeker het record zal geslagen hebben.
- Ofschoon de Ossendrechtsche Cooperatieve Roomboterfabriek, onlangs met de geheele
inventaris uit de hand te koop aangeboden werd, zal het bestuur alle pogingen aanwenden om
meer deelneeming onder de landbouwers en derhalve meer melk ter verwerking tot boter te
bekomen, zoodat het voortbestaan op denzelfden voet meer waarschijnlijk is. In de plaats van
dhr. Alph. van Putte, die thans eene groote hofstede gaat beboeren, is tot directeur benoemd
dhr. J .B. Melsen-Veraart.

Woensdrecht, 22 November 1901.
Door Burgemeester en Wethouders zijn uit de 12 sollicitanten voor de betrekking van
onderwijzer de heer Bedaf, Goderi, Rogiers, Strooij en Zwartlee onderscheidelijk van Breda,
Wouw, Vlijmen, Bergen op Zoom en Sint Jansteen, op de voordracht geplaatst.

Hoogerheide, 30 November.
De fanfare "De Scheldezonen" geeft Zondag 8 en Maandag 9 e.k. haar eerste Winterconcert in
het gebouw der gemeenteschool alhier.
De uitvoering wordt geopend en gesloten door muziek nrs. Verder worden voordrachten en
twee blij spelen opgevoerd, zoodat het publiek wel veel zal te genieten krijgen.

Ossendrecht, 23 December 1901.
Het bestuur der Maatschappij van Landbouw hield gisteravond eene vergadering waarop alle
leden, één uitgezonderd, aanwezig waren. Tot voorzitter werd herkozen dhr. D. Sneep, en tot
ondervoorzitter dhr. J.F. Theuns, burgemeester.
- Uitslag der openbare aanbesteding van 56600 kilo superphosphaat, ten behoeve der
landbouwafdeeling.
1. Coenen & Schoenmakers, Uden, f 2,85; 2 P.A.Melsen P.jz. Ossendrecht, f 2,72%; 3 P.J.
van Aardenne, Dordrecht, f 2,72; 4 J.B. van den Eijnden, Ossendrecht, f 2,65%; 5 Unitas,
Neerpelt (buiten de voorwaarden) f 2,63. Gegund aan no. 4.
- De gezondheidstoestand, vooral onder de kinderen, is hier op het oogenblik niet gunstig.
Vele gevallen van mazelen komen voor, gelukkig niet emstig, zoodat de bewaarschool voor
een groot gedeelte is ontvolkt.
- Tot vertegenwoordiger van het college van Zetters voor de opneming der huurwaarde van de
Personeele Belasting gedurende het dienstjaar 1902 is benoemd dhr. A.J.A. Adan.
Plaatsvervanger dhr. Adr. van den Eijnden, Wethouder,
- Een éénig feit in de geschiedenis onzer gemeente hee zich op 13 Dec. jl. alhier voorgedaan,
namelijk de geboorte van het 100ste kind in het jaar 1901. Deze gelukkige was: Petrus
Antonius, zoon van de echtelieden Adrianus Koolen en Maria Louisa van den Bergh. Wordt
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zulk een gebeurtenis bijna overal feestelijk herdacht, hier is deze tot veler leedwezen bijna
onopgemerkt voorbijgegaan.
- Wij vememen heden met groot genoegen, dat onze geachte dorpsgenoot, de Zeer Eerw. heer
Emile Adan, tot heden onderpastoor te Haelen (bij Diest) door Mgr. Rutten, Bisschop van
Luik, is benoemd tot pastoor te Genenbosch-Beerlagen, in Belgisch Limburg.
Onze oprechte gelukwenschen aan deze ijvervolle Priester, die reeds op zo'n jeugdige lee ijd
tot zulk eene gewichtige betrekking werd geroepen.

Woensdrecht, December 1901.
In ons dorp alhier circuleert een lijst ter teekening gericht aan het Gemeentebestuur ten einde
hier een openbare school te verkrijgen; waarschijnlijk zal dit verzoekschri in de eerste
openbare Raadsvergadering een punt van behandeling uitmaken.

Putte, December 1901.
Als eene bizonderheid kan worden gemeld, dat op de goederen van Den Hoog EdelGeb. Heer
Graaf de Pret Roose de Calesberg, een mastenbosch is verkocht voor de aanzienlijke som van
166 frs.

Ossendrecht, December.
Ook dhr. Ant. Melsen-Jacobs heeft zijne benoeming als Bestuurslid der Landbouwafd.
aangenomen, zoodat gezegd bestuur thans bestaat uit de heeren: D. Sneep, voorzitter, Alph.
Adan, secretaris-penningmeester, J.F. Theuns, Adr. v.d. Eijnden, H. van Putte,
Jos.Mattheeussens, en Ant. Melsen-Jacobs. De voorzitter als zoodanig aan de beurt van
a reding zijnde zal in de eerstvolgende Bestuursvergadering in die vacature alsmede als die
van ondervoorzitter worden voorzien.
- Het tweede Winterconcert onzer harmonie "De Hoop" is nu de nitief vastgesteld op
Zondag 5 en Maandag 6 Januari 1902, in de gemeenteschool.
Er zullen o.a. twee blijspelen worden opgevoerd.

Hoogerheide, December 1901.
In 't café van den heer F. Verduld alhier is een prachtige, groote varkensdas te bezichtigen.
Hij hee een lengte van 90 centimeter en is ongeveer 50 pond zwaar. Hij werd gisteren-
middag gevangen (na veel moeite) door den landbouwer Adr. de Jong en Zonen.

Ossendrecht, 16 Dec. 1901.
Gisterenavond omstreeks 9 uur, brak door een tot heden onbekende oorzaak, brand uit in de
woning van Ant. van Oosterbosch aan de keiweg der Molenstraat, waardoor het met riet
gedekte huis en stal binnen korten tijd een prooi der vlammen werd. Eenige inboedel en drie
kleine varkens zijn reeds verbrand, het paard is gered. Naar wij vernemen is een en ander
verzekerd bij de A.G. te Brussel.
De hulp der brandweer, die spoedig ter plaatse was, bleek overbodig. Aangezien den
Zondagavond was er veel volk ter been, alsmede enkele autoriteiten.
- Zaterdag hee te Roosendaal de uitlevering plaats gehad van den notarisklerk Saalberg uit
Den Haag, die met een bedrag van f 6700 naar Antwerpen gevlucht was. Door de
marechaussée werd hij gevankelijk naar Den Haag overgebracht.
- Bij een klopjacht gehouden in den Nieuwenpolder, werden met 9 geweren en 45 drijvers in
drie dagen tijds 361 hazen en 6 goudplevieren neergelegd.
Dat er voorts goede schutters in deze gemeente bestaan, bewezen de heer F. Swagemakers die
s'morgens met 7 kardoezen het jachtveld betrad en met 7 hazen huiswaans keerde. Dezelfde

28



had nog een aardig toeval; hij legde een haas neder, toen een tweede kwam aangeloopen, die
door den schrik wankelend nog liep en tegen het riet in een greppel dood neerviel.

Stukken uit de Gemeenteraad van Woensdrecht in December 1901.
55 Bewoners van Woensdrecht, onderteekend door P.A. Jacobs, verzoeken voor een te
bouwen school, omdat de kinderen van Woensdrecht ver moeten loopen om de school op
Hoogerheide te bereiken, en dat vooral in de wintertijd zeer moeilijk is, wegens duistemis en
weersinvloeden. (Een zeer terecht verzoek, maar gezien het kostenplaatje niet haalbaar.)
Doch een gezamenlijk gebouw op de scheiding der beide dorpskernen zou idealer kunnen
zijn. Later zal dit plan bekeken worden.
Thans gaan in Hoogerheide 186 leerlingen naar school, waaronder 45 uit Woensdrecht, 5 uit
Ossendrecht en 1 uit Rilland. Het onderwijzend personeel bestond toen uit: 1 Hoofd en twee
onderwijzers. Daarbij komt 1 vacante plaats per 1 Januari.
Op de volgende vergadering December, anno 1901:
1.- Goedkeuring begrooting 1902.
2.- Verzoek van de heeren Hombach en Moors om vergunning tot inpoldering van 216 H.A.
schorren. Een nieuwe haven zal worden gecreéerd en de jaarlijkse erfpacht zal ten laste
komen van de belendende polderbesturen. (max. f 20).
3.- Jaaiwedde der onderwijzers moet worden aangepast in vergelijk met omliggende
gemeenten (o.a. Ossendrecht). Deze gemeente betaalt aan het Hoofd der school f 1250.
Hoofdonderwijzer v.d. Kerkhof hee sinds zijn aanstelling, 1866, geen verhooging
ontvangen. Nu wordt zijn salaris van f 825 gesteld op 1200 gulden. (7 voor- 3
tegenstemmers).
5.- Betreft overdracht algemeene begraafplaats:
ZEerw. heer pastoor hee voorgesteld de van de Protestanten toegezegde f 100 aan te nemen
voor een te plaatsen ijzeren hek plus een scheidingshaag.
De Protestanten begraven hun dierbaren rond de oude (stompe)toren en de Katholieken
kopen hun kerkhofvoor het symbolisch bedrag van f 1.
Van dhr. Hombach was een schrijven binnengekomen, waarin deze bespoediging verzocht tot
het verleggen van de haven inzake de indijking van het schorrengebied grenzend aan: den
Dames- de Anna Maria en den I—Iinkelenoordpolder. Het in te dijken gebied ligt in de
gemeente Rilland Bath. Bij de Zuidelijke begrenzing moet rekening gehouden worden met de
spoorweg, de Zuidpolder en de Prins Karelpolder. De erfpacht, max. f 20 jaarlijks aan het
Rijk te betalen, komt voor rekening van de gemeente.
Dhr. Cuilen vindt dat die erfpacht ten laste van de polder(s) moet komen,
Dhr. Ditvoors vindt het bezwaarlijk om alle polders daarvoor op te laten draaien,
Dhr. Melsen jr. vindt dat met de gemeente Rilland hierover gepraat moet worden. Dhr.
Soffers beaamt dit laatste ten volle. Wij hebben hier weinig mee van doen.
De Voorzitter beaamt gedeeltelijk het besprokene van deze leden: wij hebben bij de haven
(o.a. de landbouwers) het meeste belang, b.v. houthandel, graan en andere producten.
Uiteindelijk wordt besloten, aan het verzoek van dhr. Hombach mee te werken.
Dhr. Crefceur schrijft in een brief de grindweg te begrinten, omdat het in dit natte seizoen
dringend noodig is. Zoodra de vorst uit de grond is, zal hieraan worden voldaan.
De Pers zou graag over een tafel beschikken, daar het maar moeilijk is op één knie en het
andere been als tafel te gebiuiken, zeker bij verhitte discussies.
Dhr. Ditvoors stelt voor: dat over de bestuurstafel een groen laken aangebracht wordt,
alsmede een voorzittershamer aan te schaffen.
Voorzitter dankt dhr. Ditvoors voor deze goede opmerking.

Ossendrecht, december 2001. D.Adriaansen, P. van Meir.
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BEGINJAREN LTS OSSENDRECHT

De tentoonstelling dit jaar over het beroepsonderwijs in ons museum “Den Aanwas” hee vele mooie
plaatjes opgeleverd. Met deze twee foto’s kunt u eventuele bekenden opspeuren.
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DE GRAANVOORRAAD IN WOENSDRECHT IN 1698

Op 22 oktober 1698 hadden de Staten-Generaal besloten dat in de Generaliteitslanden,
waaronder ook het Markiezaat van Bergen op Zoom viel, geen grote voorraden granen e.d.
mochten opgeslagen blijven. Alleen wat nodig was voor eigen gebruik voor een periode van
zes tot acht weken mochten de boeren bij zich houden; het overige moest naar de steden
worden gebracht. In dit plakkaat werd verwezen naar een paar dagen eerder genomen besluit
(16 oktober) van dezelfde inhoud dat duidelijk maakt waarom een dergelijke maatregel
genomen werd. De prijs van de granen dreigde de pan uit te rijzen, ook in het buitenland. En
om te voorkomen dat de voorraden door buitenlanders opgekocht zouden worden, werd de
uitvoer aan banden gelegd. Bedoeling was de voorraden bij de boeren zo klein mogelijk te
houden en het overschot te centraliseren in de regio.‘ Onder granen worden hier verstaan
taiwe, rogge, gerst, boekweit, erwten en bonen.

Er werd voorgeschreven dat het plaatselijk bestuur op de boerderij en een inventarisatie moest
doen van de voorraden. Dank zij dit voorschri hebben we voor de heerlijkheid Woensdrecht
— een gebied dat aanzienlijk groter was dan het huidige dorp — een overzicht van de boeren
die toen voor inspectie in aanmerking kwamen en de voorraden, zoals ze begin november
1698 bij hen waren opgeslagenz
Op 6 november 1698 hebben de schepenen Pieter Mudts, Claes Meeusen en Govert Roelen
hun inspectieronde gedaan. Het resultaat daarvan vindt u hieronder.

Comelis Muts
Op de zolder: 14 veerte1en3 gedorsen boekweit, 150 veertelen gerst4, 100 veertelen haver, 80
veertelen bonen, 20 veertelen koren, 40 veertelen tarwe.

Govert Roelen
In de schuur: 15 veertelen koren, 5 veertelen boekweit, 10 veertelen haver.

Pieter Pagee
In de schuur: 20 veertelen koren, 5 veertelen boekweit, 8 veertelen haver.

Pieter Muts
In de schuur: 20 veertelen tarwe,80 veertelen gerst, 80 veertelen haver, 50 veertelen koren, 40
veertelen bonen, 6 veertelen gedorsen boekweit.

Comelis Comelisse
Op zolder: 20 veertelen bonen, 15 veertelen koren, 7 veertelen haver, 10 veertelen gerst. 7
veertelen gedorsen tarwe, 3 veertelen gedorsen boekweit

Weduwe Comelis Valkenburgh
Op zolder: 6 veertelen gedorsen boekweit, 1 veertel gedorsen koren, 1 veertel gedorsen tarwe.
In de schuur: 40 veertelen koren, 60 veertelen gerst, 70 veertelen haver, 20 veertelen bonen,
30 veertelen tarwe.

Claes de Grauw
In de schuur: 70 veeltelen koren, 25 veertelen haver, 20 veertelen bonen, 20 veertelen gerst,
10 veertelen gedorsen boekweit,.
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Charles Beegers
In de schuur: 10 veertelen boekweit, 30 veertelen gerst, 10 veertelen haver, 11 veertelen
bonen, 2 veertelen gedorsen tarwe.

Pieter Wouters
In de schuur: 40 veertelen koren, 40 veertelen gerst, 30 veertelen haver, 20 veertelen bonen,
20 veertelen tarwe.
Op de zolder: 6 veertelen gedorsen boekweit.

Lauwereijs Heestermans
12 veertelen tarwe, waawan 10 veertelen te Bergen op Zoom zijn verkocht; 20 veertelen
koren, 20 veertelen haver, 10 veertelen bonen, 7 veertelen gedorsen haver.

Jan Roelen
25 veertelen koren, 15 veertelen haver, 8 veertelen bonen, 8 veertelen gedorsen boekweit.

Charles Boogaerts
12 veertelen koren, 8 veertelen haver, 6 veertelen gedorsen boekweit.

Adriaen Hectoors
50 veertelen koren, 9 veertelen bonen, 8 veertelen tarwe, 20 veertelen gerst, 25 veertelen
haver, ll veertelen gedorsen boekweit.

Pieter Dingemans
16 veertelen koren, 8 veertelen haver, 8 veertelen gedorsen boekweit.

Claes Meussen
In de schuur: 45 veeitelen koren, 25 veertelen gerst, 30 veertelen haver, 20 veertelen bonen,
12 veertelen tarwe, 20 veertelen gedorsen boekweit. Verder worden hier ook nog vermeld: 15
veertelen tiende gerst, 16 veertelen tiende haver en 20 veertelen tiende bonen.

Lauwereijs Adriaensen
In de schuur: 30 veertelen koren, 8 veertelen bonen, 15 veerten haver, 12 veertelen gedorsen
boekweit.

Passchier Kill
In de schuur: 30 veertelen koren, 30 veertelen tarwe, 50 veertelen haver, 25 veertelen bonen,
60 veertelen gerst, 25 veertelen gedorsen boekweit.

Gijsbreght Janse
16 veertelen koren, 5 veertelen haver, 5 veertelen gedorsen boekweit.

Lambreght Anthonisse
30 veeitelen koren, 6 veertelen boekweit, 10 veertelen haver, 40 veertelen bonen.

Adriaen Willemse Boogaerts
50 veertelen koren, 20 veertelen gerst, 6 veertelen tarwe, 40 veertelen haver, 20 veertelen
bonen, 10 veertelen boekweit.
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Tot slot een samenvattend overzicht van de gehele voorraad die bij de twintig boeren werd
aangetroffen.

aantal aantal soort
veertelen liters ‘granen ’

595 50.575 koren
589 50.065 haver
530 45.050 gerst
371 31.535 bonen
188 15.980 tarwe
176 14.960 boekweit

René Jacobs
21 oktober 2001

Q Zie voor de besluiten van de Staten-Generaal: Groot Placaet-Boek deel 4 (1705) 1369-1370 en 1373-1374.
Het betreffende archiefstuk is te vinden in het archiefvan de schepenbank van Woensdrecht onder inv.nr. 76.

Dit archief en de andere archieven van de gemeente Woensdrecht benisten sinds enige tijd in het
gemeentearchief van Bergen op Zoom.
_ Veertel (vierte1): oude inhoudsmaat, voor droge waren een zak. In het Land van Bergen op Zoom was de
inhoud van een zak of v1ertel ongeveer 85 liter. Zie: J.M. verhoef, De oude Nederlandse maten en gewichten
Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut deel 3 (Amsterdam 1982).
4 Warmeer verder geen vermelding bij het product staat, betekent het dat het ongedorsen opgeslagen is. Het valt
op dat de boekweit meestal al gedorsen is.

POLDERNIEUWS
UIT DE GAZETTEN VAN VROEGER

6 mei 1905 - Santvliet.
Toekomende Zondag, 7 mei, zal onze bloeiende nieuwe harmonie zich per stoomboot ten 12 ‘/1
uren van Santvliet begeven naar het lieve dorp Hoogerheide, om alsdan het prachtig nieuwe
steenfabriek (ringovens) te gaan inhuldigen, opgericht door de rma Edw. Carpentier en Jan Jacobs
van Santvliet. Indien het weer goed is zal ‘t daar aan geen volk ontbreken, te meer omdat gemelde
fabriek is gebouwd op een aanzienlijke hoogte van waar men Zeeland, Tholen, Berg op Zoom, de
Oosterschelde en de nieuwe bedijkte polders kan bewonderen; gemelde fabriek is verleden
Woensdag in werking getreden. ‘

Toevallig, maar in dezelfde gaze! meldde men dat één dag vroeger, de 5e mei, daar ter plaatse aan
de steenfabriek, een stoomtram van de lijn Bergen op Zoom - Merksem was ontspoord wegens het
niet goed dicht staan van de wissel.
“Het machien viel geheel ten onderste boven, dwars over de lijn en de postwagen, waarin onze
postbode ‘Smitje’ gezeten was, vloog tegen het machien omhoog. Het volgende rijtuig 1° klas, werd
gedeeltelijk ingedrukt. Er vielen geen gewonden.”
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ZIEKENBARAK AAN DE 'VINKENBERG'.

TUBERCULOSE.

Dit is een zeer besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de Mycobacterium tuberculosis
humanis. Aantasting begint vrijwel altijd in de longen.
Besmetting volgt door inademing van ziektekiemen van besmet zijnde personen. Ook stof kan
veroorzaker zijn. Alsook b.v. van met tbc besmette koeien, waarvan men rauwe melk gebruikt.
Gelukkig is tegenwoordig de Nederlandse veestapel vrij van tuberculose, als gevolg van het
strenge naleven door de veterinaire dienst.

Dikwijls openbaarden zich de symptomen van besmetting pas als de betreffende persoon de
ziekte al ink te pakken had.
Men werd door de aantasting van de longen gauw moe, men vermagerde snel en bij hoesten en
niezen werden de ziektebacillen verspreid. Vaak ging het sputum, slijm uit de longen,
vergezeld van bloed.
Wat kon men in vroegerjaren tegen deze ziekte doen?
Met medische middelen was er weinig of niets mee te bereiken. Daarbij kwam nog, dat de
lichamelijke gesteldheid van de zieke verzwakte. En dat bood weinig weerstand tegen welke
infectie dan ook.

Volkomen in rust, liggende in een aparte ruimte, met vrijelijke toegang van zon en lucht. Dat
bood zowat de enige kans op verbetering.
De patient werd gewoonlijk door één en dezelfde persoon verzorgd. Het spreekt vanzelf, dat
dit in veel gevallen de moederlijke zorg betrof. Ook zij moest alert zijn om zelf niet besmet te
worden.
In veel gevallen overleefde de ongelukkige de ziekte niet. Bij de één duurde deze lijdensweg
niet lang, maar bij een ander soms jaren.

Geneesmiddelen die remmend werken op de groei van tbc bacterién, zijn: Antibiotica en
Chemoterapeutica.
Echter, als resistentie van genoemde middelen optreedt, kan het nodig zijn, een afwisselende
combinatie toe te passen.
Medische wetenschappers zijn tegenwoordig voldoende op de hoogte voor het neerslaan van
tbc-besmettingshaarden.

Tuberculose komt van het latijn: Tuberculum, wat knobbeltje betekent. Deze knobbeltjes
1(1lIllIOI1 bij de mens in verschillende lichaamsdelen ontstaan.
Primaire tuberculose is de eerste aantasting in de longen, die door de bloed- en lymfebanen
door het lichaam kunnen worden verspreid in o.a. longvlies, hersenen, ingewanden, nieren,
enz..
Dit gebeurt door het inslikken van het sputum, slijmachtig vocht, van de longen. Men spreekt
dan van ‘open tbc’.
Beperkt de besmetting zich alleen tot de longen, dan verkalkt het op den duur en het blij dan
als een wit vlekje achter. Zo'n besmettingshaardje kan later toch weer actief worden en er kan
een algehele longtuberculose ontstaan.
In Nederland is tbc goed onder controle. Maar het kan voorkomen dat er zich een geval van
besmetting voordoet. Dit wordt dan rigoureus aangepakt.
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In ontwikkelingslanden zijn nog vele gevallen van tuberculosebesmetting. Hygiene en een
tekort aan medische zorg zijn hier debet aan.

Een neef van me is als gevolg van deze ziekte op middelbare lee ijd gestorven. Mijn nichtje,
Lies Theuns, heeft drie en een half jaar met een tbc-besmetting gelegen en is in Lourdes
daarvan algeheel genezen. ( Zie Tijding 1986/3.)
Zeer begrijpelijk zullen in vroeger tijden vele families door deze “volksziekte” getroffen zijn.

Ik wil U een impressie geven van het gezin P. Buijk-Schorremans, van 't Zandfort te
Hoogerheide.
Dochter Lies is op 32 jan'ge lee ijd gestorven aan tbc. Ze is 16 jaar ziek geweest en in “De
Klokkenberg” in Breda geopereerd. Eerst aan huis in een paviljoentje, toen tijdelijk in de
"Ziekenbarak” met verpleging.
Zoon Jan is in het oude ziekenhuis (ABG) te Bergen op Zoom, na een bloedspuwing aldaar
gestorven. Jan was 19 jaar oud.
Fien is in “Berg en Bosch”, een sanatorium in Utrecht, op 17-jarige leeitijd aan tbc. gestorven.
Marie hee anderhalljarige verpleging in “Berg en Bosch” overleefd en is later met Jan de Nijs
getrouwd.
Ook hun moeder, Mien Buijk-Schorremans hee ongeveer 3 jaar aan deze ziekte geleden.
Tijdens de oorlog ’40 - '45, is zij verpleegd in het “Jeugdhuis OLV. ter Duinen”.

Als je B.S. familieverslag onder ogen neemt, dan moet je erbij bedenken, dat de tijden toen
heel ongunstig waren. Crisis, slechte sociale voorzieningen, voor ieder dubbeltje moest hard
gewerkt worden, en daar stond de vader als gezinshoofd alleen voor. Ja, dat waren
erbarmelijke toestanden.

In 1942 heb ik met Frans H. zijn nichtje, Marietje Desmed, bezocht, die in het sanatorium te
Beverwijk verpleegd werd. Ongeveer 20 jaar oud is zij aan tbc gestowen.
Diverse sanatoria hier te lande hebben vele tbc-patienten ter verpleging gehad. De
Klokkenberg bij Breda, was er één van.

Wereldoorlog I, waarin Nederland gelukkig niet actief in betrokken raakte, eiste ook zijn tol
op het terrein van besmettelijke ziekten.
Wanneer ik onderstaand voorval vermeld, mede veroorzaakt door grote concentraties van
mensen, in dit geval militairen, welke ter landsverdediging gemobiliseerd waren, dan kunt u
begrijpen, dat ook dit een directe oorzaak was van besmetting:

Uit een gezin met 19 kinderen, van dezelfde vader en dezelfde moeder, zijn de volgende
personen uit dit gezin overleden aan tuberculose:
- Laurentius, geboren 29-4-1897, was soldaat en is ziek thuis gekomen. Hij overleed op 18-8-

1919.(22 jaar oud). Hij was de eerste uit dit gezin die aan tbc gestorven is.
- Jacobus, geboren 31-10-1893, ook in militaire dienst, op 6-4-1922 gestorven. (28 jaar oud).
- Petrus, geboren 16-10 1899, ook soldaat, gestorven 1-6-1923.(22 jaar oud),
- Fransisca, geboren 14-3 1898, stierf op 11-3-1926 in Germep in het sanatorium (27 jaar). -
- Arma Maria, geboren 6-10-1894, stierf op 17-9-1934,(39 jaar),
- Andreas, geboren 5-10-1911, gestorven op 26-3-1935 (23 jaar),
- Adrianus, geb.7-3-1890, soldaat, gestorven op 10-11-1942, (52 jaar),
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Zoals u ziet zijn 8 personen uit dit gezin aan tbc overleden. Het eerste sterfgeval deed zich
voor in 1919, het laatste in 1942. Een echte sluipmoordenaar dus
5 Zonen uit dit gezin moesten onder de wapenen, vanwege Wereldoorlog I. Broederdienst was
er toen schijnbaar niet.
De vader was Comelis R. , de moeder: Anna Maria M. Het gezin, waar de tbc.-slachtoffers
vielen, kwam uit een West-Brabantse plaats.
Daar dit een extreem geval was van de gevreesde volksziekte, wil ik U deze trieste gebeurtenis
niet onthouden.

Beste mensen, we laten de inleiding over deze gevaarlijke ziekte, voor wat het was: groot
besmettingsgevaar met weinig overlevingskansen!
De medische wetenschappers zullen hier wel meer en beter over kunnen vertellen.

Enkele besmettelijke 'kinderziekten' zal ik beknopt weergeven:
Roodvonk: veroorzaakt door de bacterie “streptokokken”.
Kemnerken: koorts, keelpijn, rode uitslag.
Aantasting: oren, nieren, gewrichten, hart. '
Ziekteverloop: na de uitslag op de huid, begint deze te vervellen. Besmettingsgevaar is dan
vrijwel geweken.
Behandeling: in vroeger jaren moeilijk te bestrijden.
Thans: penicilline, antibiotica.
Symptomen: misselijkheid, braakneiging, koortsig, keelpijn.
Verwittig altijd een arts!

Difterie: besmettelijke ziekte, door bacil veroorzaakt.
Kemnerken: infectie zet zich vast in bovenste luchtwegen.
Gevolg: keelpijn, verkoudheid, koorts, gevoel van slapte, aandoening die slijmerige keel
veroorzaakt.
Vervolgens: de bacil produceeit toxine (git), dat door het hele lichaam wordt verspreid. Het is
ook weer zo'n typische kinderziekte, welke vroeger vaak de dood tot gevolg had.
Volwassenen zijn in hun kinderjaren meestal immuun tegen deze ziekte geworden.
Behandelen: toediening van antitoxine, penicilline en algehele rusttoestand, kunnen de ziekte
genezen.
Inenting: kleine kinderen worden tegen di erie ingeent. Met deze inenting kan men
constateren of het kind immuun is en dan is de kans op vatbaarheid praktisch nihil-
Behandeling: door een arts.

Tyfus: is zeer besmettelijk. Meer voor volwassenen.
Oorzaak: de tyfus-bacil (salmonella ty ) kan door voedselvergiftiging worden veroorzaakt.
Bronnen: besmet water, melk of ander voedsel. Ziektekiemen kunnen ook bij gezonde mensen
voorkomen. Deze bevinden zich in de ingewanden, galblaas, e.d. en kunnen via de fecalien van
deze bacillendragers voor besmetting zorgen.
Gevoel: hoofdpijn en koorts met stijging van lichaamstemperatuur tot boven de 40 graden. Op
diverse lichaamsdelen verschijnen rode vlekken. De patient hee het afwisselend koud en heet.
Bestrijdingi antibiotica en chlorofenicol kunnen de ziekte bekorten. Gaat men naar het
buitenland, waar een hoger klimaatsniveau is, is het raadzaam je tegen tyfus te laten inenten.
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In de gemeente Woensdrecht zijn gevallen geconstateerd van de drie van laatst genoemde
ziekten:
1905 gemeld: 1 geval van roodvonk
1912 “ : 6 gevallen van difterie

10 gevallen van roodvonk
1 geval van tyfus

1913 “ 1 6 gevallen van roodvonk
1914 “ : 4 gevallen van roodvonk
1915 “ : 18 gevallen van roodvonk

5 gevallen van di erie

Bergen op Zoom 12 November 1903.

Verpleging behoeftige lijders aan ‘tuberculose’.
De gemeente Woensdrecht was in het begin van de 20° eeuw van mening dat er iets gedaan
moest worden om besmettelijke ziekten en voomamelijk tuberculose te lokaliseren.
P13111161] daartoe waren het realiseren van een vrijstaand gebouwtje, voor een beperkt aantal
patienten ingericht, met een vaste verzorging daaraan verbonden.
Een verzoek voor advies en toestemming werd gericht aan de Gezondheidscommissie te
Bergen op Zoom.
“Naar aanleiding van een schrijven van den heer Hoofd-Inspecteur, hebben wij de eer U te
verzoeken ons mede te delen of er, en z0 ja, welke fondsen in Uwe gemeente bestaan door
particulieren opgericht, waaruit wordt bzjgedragen in de kosten van verpleging van
behoeftige t. b. c. lijders.
Daar wij den Voors moeten antwoorden, zien wij Uw antwoord ten spoedigste tegemoet. ”
De Gezondheidscommissie,
Loco-Voorzitter Dr. P. v. Beijnen, Apotheker
Secretaris, van der Meulen.
Den Edelachtbaren Heer Burgemeester
van Woensdrecht.

Bergen op Zoom, 15 jan. 1906.
“'t Dienszjaar 1905 besluit met een groot batig saldo voor onze commissie. Reeds lang was
haar plan een ontsmettingskist, systeem Leeter, aan te scha en, bevattende wat benodigd is:
desinfectie van lokalen, huizen, enz. en gemakkelijk te vervoeren, vooral daar de middelen
der ontsmetting niet overal voldoende zijn.
Daarom komen wij tot U met het verzoek te willen goedkeuren dat wij voor een deel van ’t
batig saldo 1905/6 bedoelde kist aan te schaffen (ongeveerf 200,-) en deze uitgave brengen
op onze rekening en verantwoording 1905/6.
Ons voornemen is de kist gratis ter beschikking te stellen daar zij wordt aangeschaft van 't
geld door de gemeenten beschikbaar gesteld
Gaarne vememen wij spoedig of U Uwe goedkeuring aan b.s. plan kunt hechten, daar wij
alleen bij toestemming van alle gemeente-besturen tot aanschaf ng over kunnen gaan.
Eene inhoudsopgave der kist enz. waarvan 't Rijk verscheidene aanschafte om de in
quarantaine zijnde patienten, is ten kantore des secretaris der commissie ter inzage en zal hij
U bij aanvrage toezenden
Namens de Commissie,
Dr. E.J.M. Keuss, Voorzitter
van der Meulen, Secretaris
B. en W. te Woensdrecht.
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In diverse briefwisselingen tussen het Gemeentebestuur van de toenmalige Gemeente
Woensdrecht enerzijds en de Gezondheidscommissie gezeteld te Bergen op Zoom, zien we
langzaam maar zeker het doel bereikt worden: een ziekenbarak voor lijders aan besmettelijke
ziekten.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verwijzen in de brief van 1-2-1911 aan
Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht naar het Provincieblad no. 9.
G.S. stelt vragen over de voorzieningen welke getrotfen worden inzake de ziekenbarak,
inrichting en verpleging.

Op 24-4-1911 antwoordt de gemeente, dat gepland wordt een houten ziekenbarak volgens
bijgevoegde tekening.Ook vraagt dit bestuur advies aan Gedeputeerde Staten.
Burgemeester en Wethouders,
Eug. Moors en L. Soffers, secr.

Intussen doet de rma Dijkerman en Buizerd te Breda, een prijsopgave toekomen aan de heer
Alph. Groffen, gemeenteopzichter van Woensdrecht. Het betreft een 4tal houten,
verplaatsbare barakken voor de resp. prijs van: no.1 f.650,-, no. 2 f.950,-, no. 3 f. 1290,- ,no.4
f. 1090,-.
Bijlevering van ledikanten was niet in de prijs begrepen.

Provinciale Staten vragen om een verslag uit te kunnen brengen aan de Minister van
Binnenlandse Zaken, hoever het staat met de vestiging eener duurzame gelegenheid.
Er komt een schrijven van hoe en aan welke eisen zo'n ziekenbarak moet voldoen.
Eindelijk, na alle vijven en zessen behandeld te hebben, wordt toestemming gegeven tot het
de nitieve besluit.
Bestek met de voorwaarden zijn uitvoerig ter hand gesteld aan het Gemeentebestuur.
Intussen was het bouwplan wel gewijzigd en zal in steen uitgevoerd worden.

Op 4 september 1911 wordt ten gemeentehuize aanbesteding gehouden, onder toezicht van
Alph. Groffen.
Inschrijvers waren: C. de Rooij te Woensdrecht voor .1225,--.

Ant. Soffers " " “ .1120,--.
A.C. en F. Gro fen " " “ .1115,--.

Gumiing was aan de laagste inschrijver. Deze kon direct met de bouw beginnen, want de
oplevering moest per 1 november 1912 geschieden. .
Zie bouwtekening op blz. 42.
Het gebouwtje was geplaatst bij de Vinkenberg sectie B no. 498/1664.

Dan komt de ontsmettingsdienst om de hoek kijken. De gemeente Bergen op Zoom biedt een
ontsmettingstoestel aan voor de prijs van f. 100,--. Echter pas, als de 9 gemeenten, welke het
toestel gezamenlijk in bezit hebben, dit allen goedvinden..
Op 7 november 1912 verwijst de Gezondheidscommissie te Bergen op Zoom naar dokter de
Bruyn of er voldoende aandacht wordt geschonken aan de volgende ziektegevallen:

Het betre voomamelijk. roodvonk: Wyk A no.58 en idem 179, Wyk B no. 105 (3 gevallen),
Wyk C No.88 en Wyk D no.50 (2 gevallen). Men wil vernemen, of deze in elkaars buurt
liggen, dus gevaar voor verdere besmetting, en, of eventueel sluiting van de openbare of
bijzondere school plaats zou moeten vinden.(inzake brief no. 172 van de
Gezondheidscommissie te B.o.Z.)
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Hierbij een lijst met per adres de nieuw gebouwde woningen, welke door de
Gezondheidscommissie worden gekeurd. (1912). Zie blz. 43.

Onderhoud Ziekenbarak.
Hoe en wat er in die ziekenbarak is voorgevallen, de precieze gang van zaken, wat
gebruikmaking en verpleging betreft, daar is vermoedelijk wel notitie van genomen.
Echter een grote vlucht zal het wel niet genomen hebben, want omstreeks 1920 heeft het
echtpaar Jan Carpay - Marie Soffers er tijdelijk onderdak in gevonden. Gekraaktl? Jan was
straatmuzikant en Marie was de zus van Sjaak Soffers, aarmemer te Hoogerheide.
Jan en Marie zijn later naar Bergen op Zoom getrokken, alwaar zij op de Vismarkt een
textielwinkel zijn begomien.

Als schoolgaande jeugd, gingen we op de Vinkenberg allerhande spelletjes doen. Het was daar
een trefpunt van 8 tot 10 jarigen.
Mijn moeder waarschuwde altijd: "Kom niet te dicht bij die barak, want daar hebben mensen
in gelegen met besmettelijke ziekten".
Maar, ik kan me nog herinneren, dat ik daar nooit iemand uit- of in heb zien gaan. Wel was het
een onderkomen voor vleermuizen, die tegen de avond door gesneuvelde raampjes naar buiten
adderden. Vooral in de maanden mei en juni vlogen er veel meikevers rond en die werden

door die vleermuizen gekraakt.
In de twintiger jaren was het gebouwtje behoorlijk onderkomen: kapotte raampjes, rondom
met wildgroei omgeven, verveloos; het stond er gewoon waardeloos bij.

Het is de leden Uwer commissie bekend, dat voorlopige maalregelen worden getro en ter
uitvoering der nieuwe wet op de besmettelijke ziekten, terwijl het alsdan in het voornemen ligt
dat alles zoveel mogelijk uit een centraal punt zal worden geregeld, zoodat lijders aan
besmettelijke ziekten, alsdan vermoedelijk naar het ziekenpaviljoen te Bergen op Zoom zullen
worden vervoerd. In verband met deze mededeling werd de vraag gesteld, ofhet dan niet

42

§\g1.-- *2_
§\E1_/_

Q00 1.5‘$701//&/A

c ._ >4.
,‘< 7,96‘. ./lZ,/0» )1



.  {_u,g —/ 2 @¢¢¢__,_,Z,,.. /f/2.

£9/ wrz.

5}:if:;Z,¢
gm lf /7/l_

-.

/1X

><><

1/

,B§§=
Ml\

,_

/><><X><><><\>:<:§a\§§§-$35§§§w§§§@§\g§§<\§

_ 444“ » dew
Z =, /j/:76€-4-€<-

--»-A "1 3‘ “““‘*"’¢:/

W %% 3./3"; T

§ Wkqi‘

?§$\§
w \

%/z¢.M@<,,J¢¢- 2w -
~45.“/e.__. 3

¢%.°l_-/Z-..,.»b /35’ —
Zwfus /£2’: /ii/a/_2
4% %¢; ‘ - /J4" _
/>4 4,; ZZ /9. /3:“ _

g/Z ¢7f .-A..‘.,¢... A4-.1/‘5 -
M ,__,,4- %Z_.,¢.,.v~/6' /7./ g’
441;/V5 4’ 4 ~,_ £2 is - _

WWW, V4247 1///)2‘: _
/57, 4._~,<,. A zz - ,

£2___j___ .-en,-.. Mf//~ -- ~ Ga, zMM“'”’ /1/5:»
;<~~=@/i/’z»¢,> /f~/1~@ </~*r=-
X/6 1 3Z4.//Lwzq/»/A '%~*~»4 A/3""”“":

i7‘. /(z~"

A,/3.”. ,’1%;/55%
‘ _

,/,,“g,Z,AQ@,M;.;,~ _ @ “

§ &
7: % ' 43 A



mogelijk zou zijn, de bestaande ziekenbarak, waar deze jaarljjks onderhoudskosten vergt, te
doen sloopen. Alsnog werd tevens gevraagd, of het niet beter zou zijn die barak tot een
woning in te richten en daarna dit gebouw te verkoopen, wijl hier ook nog een schuld op rust
ad . 435,60.

Antwoordrapport Burgemeester en Wethouders.
Het gewoone jaarlijkse onderhoud van de ziekenbarak heeft in de vergaderingen van ons
college meermalen een onderwerp van bespreking uitgemaakt. Zoals door Uwe commissie
terecht wordt gereleveerd in haar rapport, worden door de Inspectie der Volksgezondheid
maatregelen getro en om, aan de hand van de nieuwe wet op de besmettelijke ziekten, bij het
voorkomen van besmettelijke ziekten, het vervoer en de verpleging zoveel mogelijk centraal te
regelen.
Waar reeds conferenties hadden plaats gehad met een lnspecteur van de Volksgezondheid en
met het Gemeente-bestuur van B. o. Z., kan verwacht worden, dat de maatregelen in de loop
van hetjaar 1931 haar beslag zullen krijgen.
Aan het sloopen van het gebouw zijn enerzijds bezwaren verbonden, omdat op die barak nog
een schuld rust ten bedrage van f 435,60, anderzijds zal het bezwaarlijk zijn dat gebouw te
verkoopen, omdat het is opgericht op een terrein, behoorende tot den weg bij den
zogenaamde ’Vinkenberg’.
Welk besluit door Uwen Raad in het jaar 1931 ook zal worden genomen, eerst dient het
advies te worden afgewacht van de lnspecteur der V0lksgezondheia', belast met de uitvoering
der wet op de Besmettelijke Ziekten.
Hierom zullen wij ons in de loop van het begrootingsjaar met de autoriteit in verbinding
stellen en alsdan aan Uwen Raad de noodige voorstellen dienaangaande doen.
De conclusies uit beide rappo en worden na voorlezing zonder enige discussie en zonder
hoofdelijke stemming vastgesteld.

De kleine “Ziekenbarak” hee na een konstondige bestaansperiode, een roemloos einde
gekregen.
Ik weet het niet zeker, maar het staat mij bij dat WO II de totale sloop voor zijn rekening
genomen hee , zoals dat met vele bouwsels in de omgeving van Woensdrecht is gebeurd.
De schuldenlast over dit gebouwtje, . 43 5,60, zal wel via de gemeenschap vere end zijn.

De opzet toentertijd was weloverwogen, gezien de vele brieven van gemeentewege,
gezondheidscommissie, provincie en het ministerie van volksgezondheid, welke over en weer
verzonden werden.
Men was toen alert op besmettelijke ziekten en afzondering kon dan erger voorkomen.

Medische wetenschappers hebben thans dienaangaande alles beter onder controle, waardoor
diverse gevaarlijke ziekten voorkomen en zelfs geheel genezen kunnen worden.
Echter weer andere plagen steken thans de kop op, o.a. aids.

Ossendrecht, december 2001- Dick Adriaansen.
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HET CULTURELE LEVEN NA DE BEVRIJDING IN HOOGERHEIDE

De “R.K. Ontspanningsclub”
“Men kan het plaatsje Hoogerheide wel als zeer kunstzinnig beschouwen. Aangezien zowel
toneel- als de zangkunst in hoge mate wordt beoefend.”
Zo schreef het dagblad “De Stem” naar aanleiding van een optreden tijdens een toneel- en
zangconcours in Oosterhout. (zie voor anikel blz. 46)

Het was kort na de bevrijding dat de toneel- en zangclub werd opgericht.
Toneel onder leiding van meester J.B. Suijkerbuijk en de zangclub onder leiding van Hans
Theyssen, welke toen 40 personen telde.

De ontspamiingsclub bracht in de naoorlogse tijd echt ontspanning aan haar leden en de
bezoekers van de uitvoeringen. Zoals het toneelspelen ten bate van het Rode Kruis in 1950,
waarbij het stuk “Kinderen voor ons volk” werd opgevoerd.
Dit alles onder leiding en regie van meester Suijkerbuijk, naar wie later door de gemeente
Woensdrecht, in verband met zijn vele verdiensten voor de gemeenschap, een straatnaam is
vernoemd.
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Foto genomen in de K.R.O. studio in januari 1953 tijdens een optreden van het zangkoor van de
“R.K. Ontspanningsclub Hoogerheide”. Met op de voorgrond meester Suijkerbuijk, K.R.O.
presentator Wim Janssen, achter de piano Willy Frangois en zangpedagoge Jo Immink
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Toneelconcours Oosterhout

R. K. (lntspaniiingsclub Heegerheide met
,,Een die niet geteld wordt”

Een launsizm
MEN kan het plaatsje Hoogerheide

wel als zeer kunstzinnig be-r
schouwen, aangezlenk zowel de to-
neel als de zangkunst hr hoge mate 4
wordt beoefend. Ditmaal was te gaat
de R. K. Ontspanningsclub mede-l
dingster naar een prijs ln het con- 4
cours en wel met een stuk van Joh.
van Eekelen en Jan Grosfeld ‘onder :
de titelz "Een die niet geteld wordt’?
Het is wel een dramavan de eerste

soort, geen sprankeltje zonneschijn
wordt de bezoekez“ gelaten. De hard—
vochtigestiefmoeder Mevr. Hermsen is
er de schuld van dat Alfred. de zoon
uit, het eerste huwelijk het ouderhuis
verlaat en zij ls daardoor mede de
oorzaak, dat -het hem slecht vergaats
Een liefhebbende zuster en breeder
vermochten hier-in geenverandering te
brengen. Wanneer dan later ‘Alfred l
kennis krijgt en dan meer op serieuse
wljzeaan Annie Bossers, de verpleeg-
ster, is het be laat, want een slepende
ziekte heeft Alfred aangetast, die hij t
niet meer te boven komt. Het drama~
tische bereikt dan wel haar hoogtepunt
in het slotbedr f, wanneer Alfred het
tijdelijke met het eeuwigeverwlsselt. '

Zie hier een oud thema. maar met'
engevoelige snaar. Het spel moet het

l
Een recensie uit 1950 I

\

mge avond '_
’m doen en daarin julst is de R. K.
Ontspanningsclub wonderwel geslaagd.
Dit succes komt vooral voor rekening
van'A1fred of beter voor de heer J.
Snepvangers, die zijn rol niet al te
dramatisch speelde en daarom zo aan-
neembaar werd. Een pracht van een
guur vonden we Hem Bossers, m.n.

de heer J. B. Suykerbnvk, die tevens
de regisseur is, doch zijn optreden was
tekort. Wat een fijne rol zou Arnold
I-Iermsen voor hem zijn geweest.

De andere speelsters en spelers ston-
den op een lager plan. Me}. D. Pijnen
was toch -wel wat te Jong om de zware
rol» van Mevr. Hermsen op de juiste
wijze uit te beelden. Mej. M. Maas
speelde welvwat te gevoelloos, vooral in
de slotscéne. wanneer zo’n pracht;
jongen voor eeuwig van haar afscheia
neemt, Overigens een zeer knappe uit,-
voering waarmede deze '1‘oneelvereni-
ging succes had. .4 .

(. ' Ernstig werk.

Dat het echter niet alleen bij toneel
_ bleef werd ons voor de aanvang en
tijdens de pauze getoond. Onder de
deskundige leiding van de heer Hans
Theyssen uit Ossendrecht heeft men
tevens een gemengd koor gevormd. al
clomineren hier echter wel 'voorname-
lljk de dames. Het is nog maar kort,
dat de heer Theyssen dit koortje (plm.
40 personen» _leidt en als men zich dan
al waagt aan werkjes van L. van Beet-
hoven en zelfs Mozart, nu dan plelt
dit toch wel voor ernstige studle en
gedegen onderricht. Toch lag het ge-
makkelijker genre de clames en heren
het best want Ave Verum van Mozart
is veeleisend. Het applaus dat de tal-
rijke aanwezigen aan de RK. Ontspan-
ningsclu) bracht was zeker verdiend
en met warmte gegeven. e

Zaterdag komen., De Scheldezonen",
eveneens uit Hoogerheide met ..Zons-
opgang" een toneelspel in drie bedrij-
ven van Joh. van Eekelen.
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R_K__ Qntsparmjngsclub RODE KRUIS CAMPAGNE 1950
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:EERlSTE
WINTERUITVOERING KINDEREN VAN ONS VOLK
op l3 en 14 November 1949 in zaalllllcazar, van

dz I Naar de romans=

(loneelspel in 5 bedrijven van Anloon (oolen)

Toneelspel in 3 bedrijven van Kees Spierings_en Rpeenstm Kinderen van ons Volk

_ Regie: Dhr. J. B. Suykerbuzk De schone V°lei3ding

Rolverdeling : *

Karel Weijts . . . . . Dhr. A. Priem
Zijn vrouw . . . . . . . . Mej. I. Iimkes _
Ian, zijn oudste zoon . . . Dhr. 1. Suijkerbuijk Welwlllend aangeboden door
Annie, zijn dochter . . ,. Mej. N. Schijvenaars _ _
wel. aan 1<mg~=~= =00» z . . mm It Waelpw R.K. Qnlspanmngsclub Hoogerheide
Marie, de vrouw van Ian . . Mej. ]'. Heijmans
Jasper de Bont, kostganger . Dhr. L. v. cl. Berg
Iuffr. v. Ispelen, winkeljuffrouw Mej. A. Verbraak

De zaal wordt geheel gratis ter beschikking gesteld

Aanvang Zondag 7 uur en Maandag 7.30 uur 5°" dbl 1- Y- COPPBHONE

PROGRAMMA
van de eerste WINTERUITVOERING op ZONDAG
23 Januari en MAANDAG 24 januari in de zaal

van de heer P. NUYEN.

TONEEL : _—__

Zij ga Fuel Ptaaqa e mat 3,1} had
(Parachutist geland)

Gemengd toneelspel in 3 bedrijven.
. Regie: Dhr. J. B. Suykerbuyk

Rolverdeling:
MOEDER GOUWENAAR -- . .. .. Mej. M. Comelissen

‘ FIE, haar dochter .. .. .. . .. .. Mej. N. Schijvenaars
‘ "ms PARACHUTIST ,. .. ,. .. Dhr. J. Suykerbuyk

MIJNHEER BRONS .. .. .. . .. .. Dhr. J. B. Suykerbuyk
ANS BRONS, zijn clochter .. . .. .. Mej. J. I-Ieijmans
GERTIE, nichtje van Brons .. .. .. .. Mej. A. Quick
HENNIE, vriendin van Gertie .. . .. .. Mej. R. v. Egeraat
MIEP HELMIG .. .. .. .. .. .. . .. .. Mej. N. Suykerbnyk
MIJNTJE, dienstbode bij Gouwenaar .. .. .. Mel’ A. Vefbra k

¥~
ZANG: '

Directeur: Hans Theyssen.

l. WOUDGEDACHTEN .. .. .. .. .. .. .. ... .. F‘r.Abt-

2. SERENADE VAN EEN LANDSKNECHT .. .. .. Orlando Lasso

3. ROZEN UIT HET ZUIDEN .. .. .. .. .. . .. Joh. Strauss

AANVANG HALF ACHT. Do:a.!:u:~s en leden f.0,20 entree.
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Ook het zangkoor was van een hoog niveau met zelfs een optreden in de K.R.O. studio in
januari 1953 onder leiding van Fons Oerlemans.
Dit optreden vond plaats in het kader van de actie “1OO jaar Kromstaf” in 1953 waarbij, na
een selectie, plaatselijke acties beloond werden werden met een optreden voor de K.R.O.
radio. Deze selectie werd uitgevoerd door zangpedagoge Jo Immink en aan de piano Willy
Franeois. Presentator was Wim Janssen.
Het stuk dat door het koor gezongen werd was “Het Slavenkoor” van Nabuco.
Door de watersnoodramp in februari 1953 zijn de uitzendingen toentertijd gestopt.

a -.-.-,1

Leden van het zangkoor op bovenstaande foto v.l.n.r:
Heren: Toon Ots, Wladeck, onbekend, Verbraak, meester Franken, Johan Nelen, Slegers, belasting
ambtenaar, Rien Maris, Adri Nelen, Verbraak, Harrie Meesters, René Jacobs, meester Weyts, Jac. Van
Hoek.
Dames: Ria van Egeraat, Tilly Groffen, Toos Musters, Gerarda Schijvenaars, mevr. Franken, Nel
Schijvenaars, Wies Leenaarts, Germaine Jacobs, Dien Verswijveren, Annie Jacobs, A. Oerlemans,
Anna Verbraak, Schijvenaars, Annie van Eekelen,, mevr. Weyts, Julia Groffen en Nel van Opdorp.
De dirigent is Fons Oerlemans.

Hoogerheide, december 2001. A.A. Ots
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COMMANDO’S

Piet Verbraeken, geboren 16-3-1943 te Ossendrecht, eerste militaire vorming te Venlo, daarna
als commando in de Engelbert van Nassaukazerne te Roosendaal..

l
Opleiding
2 Maanden buitenkamp in Rucphen. Afmattingsweek vanuit Limburg. Diverse afdalingen in
steengroeven, toen een mars van Limburg naar Roosendaal. Daarna een voortgezette
opleiding van 2 maanden.
Daama naar kamp Honen in Duitsland.

’n Oefening met een grapje
Daar hebben we meegedaan met een NAVO oefening tegen Duitsland. Wij werden met heli’s
achter de troepen van Duitsland gedropt. In iedere heli werd 12 man gehesen.
Wij moesten proberen zoveel mogelijk informatie te krijgen en te saboteren. We hebben toen
een Duitse kapitein gevangengenomen en afgevoerd voor verhoor. Ook zijn we binnen-
gedrongen in een Duitse veldkeuken en hebben daar met traangasbommen het eten oneetbaar
gemaakt, met als gevolg dat het Duitse leger één dag zonder eten zat.
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GENIE

B.J. Bogers, legerno. 390516027. Soldaat 1° klas — A compagnie.
Rekruut 2 oktober 1958 — Filler 27 november 1958. Weer burger 2 april 1960.

T Met zwaar materiaal onderweg bij Namen
l Na cursus bruggenbouw te ’s-Hertogenbosch met de maten terug naar Wezep
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INFANTERIE

G. Vriens, legerno. 410831401, in dienst van juni 1961 tot november 1962.

De reis
Op 21 juni 1962 vertrokken naar Nieuw Guinea . Met een DC-8 in 14 vlieguren van
Amsterdam naar Curaeao. Daarna met de Zuiderkruis in 14 dagen naar Biak en tenslotte naar
onze eindbestemming bij het dorpje Fakfak.

Als je patrouille loopt kom je wel eens wat tegen!

Na een bijzondere dienstperiode met veel patrouillelopen in de uitgestrekte bossen zijn we
met de “Sevenseuz”, een Duits schip, in vier weken terug gevaren naar Nederland.
De uiteindelijke thuiskomst in Ossendrecht was op 5 november 1962.
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EEN MARINE SPECIALIST

Jan de Leeuw, geboortedatum 25-10-1955.
Marinestamno. 27093. Beroepsdienst van 16 augustus 1971 tot 12 december 1979.

Ik ben in drie dienstvakken werkzaam geweest.
1. Gevaren op een gewone vloot als duiker, demonteur voor het opmimen van mijnen en"
bommen in zee.
2. Ik heb op een onderzeeer gevaren. Heb alle wereldzeeen bevaren en ben op de evenaar door
Neptunes gedoopt. Over de Noorpoolcirkel. Daar moest ik als jongste matroos en tevens
jongste of cier in zomertenue de neus van het schip blauw schilderen bij temperaturen zeer
ver onder nul. In de onderzeeboot Dol jn, sliepen wegens plaatsgebrek met 2 man in één bed.
Terwijl de één werkte kon de ander slapen, dus het bed was altijd wann. Met 1 kop water per
dag moesten we ons wassen en tanden poetsen.
3. Ik heb mijnen en bonnnen uit vissersnetten gehaald. Ik heb als reddend duiker gewerkt bij
ongelukken op zee; werd met een heli gedropt om levende of dode mensen uit wrakken te
halen. Ik ben in 1979 als ondero icier uit dienst gegaan.
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DOELSTELLING VANDE HEEMKUNDEKRING
"HET ZUIDKWARTIER ".

opgericht 2 7 maart 19 77.

De Heemkundekring "Het Zuidkwartier” is een vereniging zonder winstgevende
ofpolitieke oogmerken. Ze neemt ten opzichte van alle instanties een neutrale
houding aan.

Haar werkterrein omvat het grondgebiedder Zuidwesthoekgemeenten.

Zij stelt zich, met inachtneming van het bovenstaande, ten doel:

1. Het bevorderen van belangstelling op heemkundig gebied voor de omgeving
door het geven van voorlichting, het organiseren van lezingen, cursussen,
excursies, tentoonstellingen en andere evenementen.

2. Het beoefenen en ter kennis brengen van de regionale geschiedenis, genealogie,
antroponymie, topogra e, toponymie, geologie, bodemkunde, waterhuishoud-
kunde en geomorfologie.

3. Het vastleggen van dialecten, al dan niet overgeleverde verhalen, rzjmen,
uitdrukkingen, enz.

4. Het stimuleren tot het in stand houden van oude gebruiken, ambachten en
folkloristische activiteiten.

5. Het ijveren voor het behoud van waardevolle landschappen en bouwwerken en
cultuurhistorisch en heemkundig waardevolle zaken.

6. Het uitgeven van een periodiek aan haar leden en andere voorkomende publicaties.

7. Alles te doen of te bevorderen wat in een heemkundig kader te plaatsen valt.
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SAMENSTELLING BESTUUR HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER"

Mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen
Langeweg 39, 4641 RA Ossendrecht
E 0164 - 672563

De heer L. van den Bergh
Aviolandalaan 29, 4631 RP Hoogerheide
E 0164 - 613339
E-mail: mjvandenbergh@wanadoo.nl

De heer J. Halters
Stenenhoef2, 4641 CH Ossendrecht
E 0164 - 672854

De heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht
E 0164 - 672662

De heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
B 0164 - 603 804

De heer J. van den Bergh
Putseweg 36, 4631 CN Hoogerheide

De heer J. van Loon
Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht
E 0164 - 672782

De heer P. Meeuwisse
De Tulp 21, 4631 AJ Hoogerheide
E 0164 - 613742

De heer A. van Veldhoven
Pottenbergen 6, 4641 HK Ossendrecht
E 0164 - 674505

De heer J. Wils
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
E 0164 - 612447

voorzitter

onder-voorzitter

secretaris

permingmeester

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid



Contactadressen van de werkgroepen van de Heemkundekring "HetZuidkwart1er"

1 Heemschut

2 Toponymie

3 't Kwartier

4 Distributie

5 Archeologie

6 Oude Handwerktechnieken

7 Zanggroep

8 Redactieraad

9 Oude talen, gezegden, spreuken, etc.

10 Evenementen

11 Documentatie

12 Kruidentuin

13 Museum

14 Fotogra e

15 Genealogie

16 Creatief

L. Timmermans , Dorpsstraat 55,
4634 TN Woensdrecht, tel 0164 - 612546.

Vacant

J. Wils, Prins Hendrikstraat 35,
4631 KB Hoogerheide, tel. 0164-612447.

J. Halters, Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht, tel. 0164 - 672854.

Mevr. K. Sion (secretariaat), Eikenlaan 3
4641 GB Ossendrecht, tel. 0164-672678

Mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal,
Raadhuisstraat 114, 4631 NJ Hoogerheide,
tel. 0164 - 612536.

A.A. Ots, de Wilg 31,
4631 DD Hoogerheide, tel. 0164 - 616020.

L.F. van den Bergh (a.i.), Aviolandalaan 29,
4631 RP Hoogerheide, tel. 0164 - 613339.
E-mail : mjvandenbergh@wanadoo.nl

L. Timmermans, Dorpsstraat 55,
4634 TN Woensdrecht, tel . 0164 - 612546.

Bestuur.

J. Halters, Stenenhoef2,
4641 CH Ossendrecht, tel. 0164 - 672854

AP. Princen, Burg. Moorsstraat 25,
4631 EC Hoogerheide, tel. 0164 - 620187.

Mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen, Langeweg 39,
4641 RA Ossendrecht, tel. 0164 - 672563

H. Verheggen, De Roos 7,
4631 AG Hoogerheide, tel. 0164 - 614459

A van Veldhoven, Pottenbergen 6,
4641 HK Ossendrecht, tel. 0164 - 674505

Mevr. C. Dingemans - Bogers, Molendreef 56,
4641 CX Ossendrecht, tel. 0164 — 672885

Het bestuur verwelkomt suggesties van onze leden voor eventuele andere werkgroepen
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

"Tijding" is het periodiek van de heemkundekring "Het Zuidkwartier" en verschijnt 3x per jaar.

Losse nummers van "Tijding" zijn verkrijgbaar bij:
De heer .J. Halters,
Stenenhoef2,
4641 CH Ossendrecht.
E 0164 - 672854.
De nonnale a everingen kosten € 3,25 per stuk. _
Speciale uitgaven en dubbeltijdingen kosten € 4,-- per stuk.
Gebruikte, in goede staat verkerende Tijdingen kosten € 2,-- per stuk.

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij:
Hr. J. Halters, Hr. C. van Beeck,
Stenenhoef 2, en/of Keizerstraat 44,
4641 CH Ossendrecht. 4645 GR Putte.
R 0164 - 672854. E 0164 - 603804.

De contributie bedraagt vanaf 1-1-2002 € 14,-- per jaar, per gezin. Leden woonachtig buiten de
gemeente Woensdrecht wordt € 6,50 extra aan portokosten in rekening gebracht.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel van stoning van de jaarcontributie ten name van
penningmeester "Het Zuidkwartier" bij de Rabobank te Ossendrecht op nr. 14 O5 21 436, of op
gironummer 276 04 67 ten name van Heemkundekring "Het Zuidkwartier", Aanwas 27, 4641 JE
Ossendrecht.

Nadruk van, of ovemame uit "Tijding" van een artikel of gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan
ook, is zonder toestemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen niet toegestaan.
De heemkundekning "Het Zuidkwartier" aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.

Oproepl

Beste lezers,

Voor de komende Tijding hopen we dat weer meerdere leden ons willen helpen om een
heemkundig onderwerp uit te zoeken en te beschrzjven. Gaame uw inzending aan de redactie voor
eindmaart 2002. Ook zijn uw suggesties voor een artikel ten allen tijde welk0m..

De redactie
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Op de voorplaat een fragment van

de kaart van Jacop van Deventer,

cartograaf 1512 - 1575, gecopieerd

met toestemming van de uitgever,

M. Nijhoff te ‘s-Gravenhage.
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