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Het Zuidkwartier betreft het gebied
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ten zuiden van Bergen op Zoom, \

omvattende de plaatsen Hoogerheide,

Huijbergen, Ossendrecht, Putte en

Woensdrecht.
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Het Gilde “Sint Sebastiaan” zorgde voor een feestelijke
opening tijdens de mooie dag van het 25 jarig jubileum.

@ 256 jaargaig Wse;t_;1nber 2002
-g....___- _



VAN DE REDACTIE
Deze Tijding staat deels in het teken van ons 25-jarig jubileum.
De viering vond plaats op zaterdag 15 juni en werd geopend met een demonstratie van het
Gilde “Sint Sebastiaan”.
Hiema volgden de openingstoespraken van de voorzitter mevr. Franka Stoutjesdijk en de
wethouder de heer Vic Huijgens.

U vindt enige sfeerfoto’s en het feestlied voorafgaande aan een zeer gevarieerde inhoud,
waarvoor wij de betre ende schrijvers willen bedanken.

Wij wensen u weer veel leesgenot toe.
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25 JAAR HEEMKUNDEKRING “HET ZUIDKWARTIER”

Het zilveren jubileum van onze vereniging hebben we 15 juni j.l. op de Volksabdij OLV ter
Duinen gevierd. Het was een prachtige dag met veel aetiviteiten. In deze uitgave van “De
Tijding”, die grotendeels aan het 25-jarig bestaan is gewijd, vindt u er een uitgebreid verslag
van. Allen die hun medewerking aan deze dag hebben verleend wil ik hiervoor danken.

Bij een 25-jarig jubileum kijk je vanzelfsprekend naar hoe het de vereniging is gegaan. Of de
doelstellingen die werden gesteld ook werkelijk zijn nagestreefd. Dan kom ik tot de conclusie
dat het vruchtbare jaren zijn geweest. Er is een schat aan kennis over de geschiedenis uit onze
regio verzameld, onderzocht en vastgelegd. Met veel animo is dat door actieve leden, via
deelname aan een of meerdere werkgroepen gerealiseerd.

Voorzitter mevr. Franka Stoutjesdijk spreekt de feestrede uit

Ik denk ook aan de restauratie van het Brabants arbeidershuisje aan de Binnenweg in
Hoogerheide, “Het Kwartier” met de heemtum. I
Het tot stand komen van ons streekmuseum “Den Aanwas”1n Ossendrecht.
Aan het beheer en onderhoud van beide objecten.

Natuurlijk kijk je ook naar de toekomst. Ik hoop dat het ook de komende 25 jaar zo goed met
de Heemkundekring “Het Zuidkwartier” zal gaan. Met een ledental van 650 zou dit geen punt
van zorg behoeven te zijn. _ _
Echter de gemiddelde leeftijd van de actieve leden wordt steeds hoger en de aansluiting door
de jongere generatie blijft dus achter. Ik hoop dat hierin verandermg komt, want de mteresse
voor heemkunde is zeker aanwezig.
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Ook is de naoorlogse periode in onze omgeving belangrijk en interessant genoeg om aandacht
aan te besteden. De doelstellingen van onze vereniging staan nog steeds overeind! Daar is nog
genoeg aan te doen.
Dus heb je interesse, laat het ons weten. Ook suggesties zijn altijd welkom.

Als bestuur streven wij ernaar onze kroniek “De Tijding” driemaal per jaar uit te kunnen
blijven geven. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van voldoende kopij.
Het benutten van de hedendaagse communicatiemiddelen voor de heemkunde verdient ook
onze aandacht. Bijvoorbeeld een eigen website.
Dan bestaat de grote wens om bij het museum een permanente tentoonstellingsruimte te
realiseren in plaats van de huidige noodvoorziening. Daar zou dan plaats kunnen worden
ingeruimd voor o.a.o0r1og en bevrijding, de steen- en pannenfabrieken en mogelijk ook de
cichorei.

Ik wil afronden met een oproep aan de jongere leden (45-plussers) zich op te geven voor
deelname aan één of mogelijk meerdere werkgroepen. Of op een andere wijze een actieve
bijdrage aan onze heemkundekring te leveren.

Tot besluit feliciteer ik u allen met het 25-jarig jubileum van onze mooie vereniging, in het
bijzonder de leden die actief hun bijdrage hebben geleverd.

Franka Stoutjesdijk-Jansen
Voorzitter

Wethouder V. Huijgens van de gemeente Woensdrecht gee met een slag op de trom
van de Deken van het Gilde “St. Sebastiaan” de aanvang van de feestdag aan
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HET FEESTLIED

Het feestlied wordt voorgezongen door het zangkoor bestaande uit de dames Leijten, De Klerk,
Van de Brink, Prinsen en de heren Van de Brink en Ots onder leiding van mevr. Berck
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Eugene Jansen bezoekt met zijn draaiorgel alle lokalen en zorgt zodoende voor een gezellige sfeer
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HOE HET

Het is vijf en twintig jaar geleden
Dat zij naar Den Bosch zijn gereden.
Zij, dat waren ene Fons en ene Jan.
En wat waren zij wel van plan ?

Het was naar aanleiding van een brief
Dat zij gingen naar het Rijksarchief
Op zoek naar dingen uit het verleden
En die in te passen in het heden.

Zo zijn ze dan teruggekomen
Om over hun plannen te dromen
Van een op te richten heemkundekring.
Dat voor elkaar boksen was een ander ding.

Het verscha e hun toch wel plezier,
Want zo ontstond "Het Zuidkwartier".
Ze hebben saam die naam gegeven
En zo kwam de Heemkunde tot leven.

Ruim 650 leden nu,dat is niet mis !
Een club,waar eenieder trots op is.
Dit jaar gaan we het zilver gedenken,
En met een feest er aandacht aan schenken.

Met dank aan hen,die het initiatief toen namen
En al diegenen,die na hen kwamen. Amen.
27 Maart 1977 was die dag,
Die men niet vergeten mag.

BEGON

Voorjaar 2002
Toon Ots

Heernkundige kring voor
/Z;-IV-13/M»:-¢w{’iz§']-'1,

Zuidwesthoek opgericht
(Van onze correspondent)

OSSENDRECI-IT -Zondagochtend is
in de aula van de volksabdij do heem-
kundlge kring ..Het Zuidkwartler” op-
gericht. Voor deze oprichtingsvergade-
ring bestond bijzonder veel belangstel-
ling. De krlng omvat alle plaatsen in de
Zuidwesthoek.

De heer A. Pijnen lichtte de doelstel~
ling van de heemkundige kring voor de
aanwezigen toe. Zo denkt men aan het
inrichten en inventariseren van een
oudheidkamer met antieke afbeeldin-
gen, voorwerpen en recente waarde-
volle zaken zoals vaandels. Verder wil
de kring oude ambachten stimuleren
en in stand houden.

Het bestuur is als volgt samenge-
steld: A. Mattheussens, D. Mous en Br.
Franken uit Ossendrecht. A. Pijnen, J.
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van Elzakker en J. Rijsdijk uit
Hoogerheide, mevrouw Hoogeveen, C.
Hoecks, L. Looyen en J. van Hal uit
Huijbergen. Deze bestuursleden, die
via opgave als kandidaten waren voor-
gesteld, hebben voorlopig een jaar zit-
ting. Uit Putte hadden zich geen kan-
didaten gemeld.

Het lidmaatschapsgeld werd vast-
gesteld op 15 gulclen voor de rest van
dit jaar. Voorts wordt een onderscheid
gemaakt tussen werkende leden, die
allerlei gegevens gaan verzamelen, en
gewone leden.

In de loop van dit jaar wordt beke-
ken of de kring een vereniging dan wel
stichting wordt. Ook wordt binnen het
jaar een beslissing genomen over de
aansluiting bij het Brabants Heem.
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NIEUWS UIT DE REGIO 25 JAAR GELEDEN

De oprichting van een Heemkundige kring in de gezamenlijke gemeenten: Ossendrecht, Putte,
Hoogerheide en Woensdrecht, werd een feit op zondag 27 maart 1977.
Naamgeving voor deze vereniging is “Het Zuidkwartier”.
Locatie voor de bijeenkomsten: O.L.Vr. ter Duinen.
Oprichter tevens voorzitter werd Alphons J . Pijnen.
Met een bestuur en een aantal enthousiaste leden werd gestalt.

Rondom dit tijdstip willen wij enige gebeurtenissen memoreren:

Een zeer catastrofale ramp voltrok zich op het eiland Tenerife. Hier botsten op 26 maart 1977
bij een landingsmanoeuvre twee grote verkeersvliegtuigen tegen elkaar en vlogen beide in
brand.
Een toestel van de KLM had 235 passagiers en l4 bemanningsleden aan boord. Zij allen
vonden de dood.
Het andere toestel was een Boeing van PanAm met 364 mensen aan boord, waarvan er 67
werden gered, van wie 49 gewond.

Nu iets vrolijker en de chronologische volgorde laten we even buiten beschouwing.:

De werkzaamheden van de etspaden aan weerszijden van de Putseweg hebben een aanvang
genomen. Totale lengte 18 km.

Weer een botsing. Nu eentje van minder allure. Chauffeur G.E. uit Roosendaal reed met zijn
vrachtwagen tegen een gevel van een huis op de Heimolen te Woensdrecht. Voor de
bestuurder (54) liep het goed af. Maar de 42 jarige bijrijder, M.H. ook uit Roosendaal, zat
bekneld en moest door de brandweerlieden Worden losgepeuterd en voor zijn verwondingen
naar het ziekenhuis te Bergen op Zoom.

Een open avond van de Technische School van O.L.Vr. ter Duinen trok veel publiek. Vooral
de bakkers en de metselaars in spe kregen veel belangstelling. Ten bate van de Vastenactie
werd een en ander verkocht.

Tourclub “De Grensrijders” reed op zondag een rit van 60 km. Vertrek om half 9 bij de
Boulevard en aankomst ook aldaar. De rit ging naar Huijbergen, Nispen, Wouw, Lepelstraat,
Bergen op Zoom en temg.

Op vrijdagochtend is op het Marktje een auto van een Putse rma uitgebrand. Kort na het
starten sloeg de vlam, nee niet in de pan, maar in de motor. Met een blusapparaat waren de
vlammen zo gedoofd. De brandweer moest alleen de straat schoonspuiten en de auto was
total-loss.

Aan notaris van Tiggelen is viijdagavond in de raadszaal van het gemeentehuis van
Ossendrecht het ereburgerschap van genoemde gemeente verleend. De heer van Tiggelen is
daardoor de enige in leven zijnde ereburger van Ossendrecht.
Een gouden penning hoort bij dit ereburgerschap.
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Burgemeester drs. A. van Gils memoreerde de verdiensten van de notaris: jarenlang voorzitter
van fanfare “De Hoop”, bestuurslid van de streek-MAVO te Hoogerheide, van de
Caritasvereniging en de Gezinszorg. Mevrouw van Tiggelen kreeg de bloemen.

Tourclub “De Schelderijders”stapt zondag op de ets voor een rit naar Huijbergen, de
Wildert, Wuustwezel, Achtmaal, om via Wouw weer in Hoogerheide te komen en bij te
tanken in “Hof van Holland”.

Paastoemooien van scholieren uit Putte, Ossendrecht en Woensdrecht werden strijdlustig en
vol energie uitgevoerd. Van de 250 deelnemers streden in de nale een groep uit de Zuster
Marie Adolphineschool tegen een groep van de Sint Janschool, beide equipes uit Ossendrecht.

Zou het gemeentebestuur van Hoeven het seminariecomplex kunnen behouden? Het
kostenplaatje dnikt zwaar op dit bouwwerk. En. . .waar blijven de arbeiders voor de Oogst???

Er is een kabinetscrisis over grondpolitiek gaande!

Komt er een Shermantank als oorlogsherinnering te staan? En waar? Misschien op de hoek
Onderstal-Usberg-Oorlogsmomument?

Wat de Waterschappen betreft:
de heer Soffers neemt na 53 jaar in een bestuursfunctie ten dienste te zijn geweest van de
volgende Waterschappen afscheid:
Zuidpolder, Oude- en Nieuwe Hinkelenoordpolder, Damespolder, Van der Duinspolder,
Caterspolder en de Verenigde Uitwateringswerken, allen onder Woensdrecht. Voor heel dit
gezamenlijk areaal was Soffers secretaris-penningmeester.
Per 1 april is hem eervol ontslag verleend. Een grootse afscheidsviering van de
overheidsfunctionarissen, de ingelanden e.a. viel de heer Soffers ten deel. Vermeld mag
worden dat de familie Soffers de genoemde functie tot ieders tevredenheid 100 jaar in handen
had.

Wim Aantjes zegt:”Ik zal er geen traan om laten als ik geen C.D.A.-fractievoorzitter word”.

Een Koninklijke onderscheiding bekwam de heer Van Ni rik te Putte vanwege zijn grote
verdienste om vooral tijdens de oorlogsjaren met gevaar voor eigen leven hulpbehoevende
mensen te helpen.

Er was massale belangstelling bij het afscheid van de directeur van het toenmalige Aviolanda,
later Fokker.
De heer Westerhuis was een algemeen gekend bestuurder van dit internationaal bekend
Vliegtuig Revisiebednjf.
De drukke receptie, de lovende woorden, hebben de heer Westerhuis in het hem zeer bekende
Pannenhuis tot een mooi slot van zijn loopbaan gebracht.

Ondergetekenden hebben samen een en ander aan elkaar gebreid bij gelegenheid van onze
zilveren jubileumviering. We snuffelden daarvoor in het Brabants Nieuwsblad. Dank!

Ossendrecht, september 2002. D. Adriaansen, P. van Meir.
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Foto van het gezellig samenzijn tijdens het jubileum. Rechts op de foto de heer —
Fons Pijnen, oprichter en eerste voorzitter van de kring in gepeins verzonken.

De huidige secretaris Josl Halters die de organisatie van de feestdag in handen
had kijkt nog even op de lijst of alles klopt (’t klopte)
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Adri Raats en Piet van Oevelen van de werkgroep archeologie achter hun vondsten.
Beiden nog onwetend over de grote verrassing welke nog te wachten ligt aan de
Ossendrechtseweg

Sjors van Loon met zijn jarenlang verzamelde collectie bidprentjes wordt hier terzijde
gestaan door mevr. Bakx-Soffers
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Het knappe kanten haarstukje van de kantklosgroep mag gezien worden
Mevrouw Rina Verbeek is inmiddels al weer aan een volgende werkstuk bezig
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Wat zegt u, 25 jaar?
Wat denkt u van 75 jaar?!
Bljenvereniging “St. Ambrosius

Het “illustere” gezelschap van de werkgroep fotogra e
Zij hadden wel een heel moeilijke fotopuzzel samengesteld
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De werkgroep genealogie werd o.a.
vertegenwoordigd door Kees Soeters
die alle uitgezochte gegevens op
modeme wijze opslaat.

VOLKSMUZIEKGROEP “T MEZIEKSKE” UIT BERGEN OP ZOOM

.....................entoenwas ermuziekl!
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L.l<". van den Bergh Essen, l3 augustus 2002
Aviolzmdalaam 29 =- 4631 RP Hoogerheide

C77 ,3\)CDFTITEN UIT ES§EN

Oturllneirilknnelige Kring (E929)

Eerst versel".-een elk jaar een brochure, tot het vanaf i933 ‘n tijcisehri werd : Gedenkschri en
van de aloude Heerlijkheid EsschemCalmpthout-Hu bergen. in 1954 een nieuwe star’: met De
Spycker door G. Meeusen, in 1965 opgevolgd door A. Tireliren. Deze heeft zich vooral naam
gernaakt met het Gerard Meeusen~= en het Karrenmuseum, dat elk jaar duizenden bezoekers
trekt. De noocl aan kopij was destijds groot. Z0 vroeg Tireliren in 1970 de overnarne van ‘n
bijdrage over het college. Aldus kwam ik in de redactie. Het jaarboek kreeg mettertijoi een
clriemaandelijks broertje ‘I Spyckertje. 'l"alrijke vrijwilligers (m/v) zorgen voor briefwisseling,
irlioizd. dznrkwerk ilormgei/ing ex: iisfribiitie Dzernaest Zij? er werkgroepen a:‘»%ie1“v0':'" tie
musea, feesten, propaganda, gidsen en genealogie. Allernaai samen vormen zij rle Koniiaklij ke
Oudheiclkundige &"ing Essen onder het voorzirtersehap var: Jan Heetors. Het seeretariaat is
gevestigd net Eleeminuis, Moerkantsebaan 48 -= 2910 Essen (tel. 03/667 73 90).
Lode .1ordaens : Her Karrenmuseum, een wandeling door mijn dorp, Essen 2001, l9 =8.

Wensen en aanhevelingen

Een rijke verscheidenheid van onclerwerpen en auteurs. Geschiedenis in ole ruiniste zin van het
woord, zowel de vroegere als de aetuele. Voldoende afwisseling en illustratiernateriaal. Niet
ieclereen leest alles, maar er moet voldoende stof zijn voor ieders smaak. Liever tien auteurs
met hun eigen stijl en belangstelling dan één of twee. Geen geleerde dorre stof, alleen voor
speeialisten bestemd. ‘Wat de lezer wil dat telt. Een goed verhaal, boeiend verteld, gaat er
altijdl in. Het meeste succes oogsten bijdragen, waar men farniiie, bekendlen of riaaste
omgeving in herkent.
Lezingen, tentoonstellingen, boekenbeurzen, etentjes, georganiseercle uitstappen zijn nodig
om de kring in leven te houolen.
Wij zijn sterk voorstander van uitwisseling vm artikelen, gegevens, nieuwe uitgaven. De
grens mag geen beletsel zijn. Ruim de helft van de aanwezigen op onze genealogisehe
vergaderingen zijn Nederlanders of beter gezegd Brabandersl Sehier iedlereen in deze regio
starnt af van voorouders aan beide kanten van de grens.
ll/let ole ornliggenole gemeenten zijn er nauwe contacten. Wij zijn elk jaar aanwezig bij Boerke
l\/lutsaerts in Tilburg. Wij duiken in ole archieven van Noord-Brabant. de laatste Spycker
versehenen twee bijdragen over Huijbergen. Kopies van dc sehepenakten en/of van de
parochieregisters van Huijbergen, Wouw, Roosendaal bevinden zich in ons Heernhuis. Graag
zouden wij ook die van het Zuidkwartier bezitten.
Studieolagen zijn wenselijk, op voorwaarde dat er voldoende raakpunten zijn met Brabant en
de Kempen, oud en nieuw.
Het Zuidkwartier "oestaat 25 jaar. Pro ciat en doe voort met vernieuwde energie!

L. Vercammen

Hopelijk heb ik nw verzoek liierrnee beantwoord.
Met vriendelijke groetenl

‘e °”/’_ \_. Vercammen
Rouwmoer 7

B - 2910 Essen
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. Aan de redactie ‘Tijding’
B Oele arch B N A p/a Dhr. L.F. van den Bergh
Vroonlandsewg 27 Aviolandalaan 29
4421 BW Kapelle 4631 RP Hoogerhei

Geachte Redactie,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 10-8-2002 wil ik
hier namens de redactie van Nehalennia op reageren. Met vrij mandaat van de hoofdredacteur mag ik wat
persoonlijke noten invlechten.
Het tijdschri Nehalennia is haar bestaan begonnen in 1964 als een bulletin met informatie ten behoeve van
de leden van de Werkgroep Historic en Archeologie van het toen nog Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen. Vrij kort na de uitgave van het eerste nummer, een klein gestencild blaadje is een
samenwerking tot stand gekomen met de reeds in 1929 opgerichte Zeeuwsche Vereeniging voor
Dialectonderzoek.
Vanaf de allereerste nummers tot op heden, nr 137 gaat morgen naar de dnikker, verschijnen in ons
tijdschri artikelen over Historie, Archeologie en Dialect, aangevuld met diverse vaste rubrieken met
mededelingen over activiteiten en tentoonstellingen. Wij zijn duidelijk geen Heemkundige kring, hoewel er
soms raakvlakken met heemkunde zijn aan te wijzen.
Volgens onze ervaring worden vooral artikelen die de eigene streek, stad of dorp als onderwerp hebben zeer
gewaardeerd. Ook lezingen over streek eigen onderwerpen trekken veel publiek.
Misschien is het voor de toekomst aanbevelenswaardig om met inzet van aller krachten een publikatie te
maken over de streek. De publikatie moet dan een zo breed mogelijk terrein beslaan, dus historie
archeologie, genealogie. cartogra e, streektaal enz.
Uiteraard dragen uitwisselingen van artikelen en lezingen bij aan het goede contact met andere verenigingen,
denk maar aan de geslaagde lezingen die mijn collega’s en ik voor uw kring hebben gehouden, mijn vrouw
en ik bewaren er heel plezierige herinneringen aan.
Wat gezamenlijke activiteiten aangaat denk ik van uit mijn zeeuwse achtergrond dat door de toch vrij grote
mentaliteits verschillen dit geen succes zou worden, maar natuurlijk is het proberen. Mogelijk is een
gezamenlijke studiemiddag over een bepaald ondervverp, bijvoorbeeld de verschillen tussen Brabants en
Zeeuws een goede aanzet.
En wat zal ik als volkomen buitenstaander een mening hebben over onderwerpen waar u meer aandacht aan
moet besteden. Hoewel buitenstaander , de zeker 25 jaar dat wij contact hebben, maar volgens mij is het
langer, laten de voorzichtige conclusie toe dat dit contact wederzijds vruchtbaar was te noemen. Of dit in de
toekomst, nu wij genieten van ons pensioen, ook zo zal zijn hangt van onze opvolgers af.
Persoonlijk en mede namens mijn vrouw, doch ook natuurlijk namens de besturen van beide vereningen en
de redactie van Nehalennia wil ik het bestuur van de Heemkundige Kring ‘Het Zuiderkwartier en de redactie
van de ‘Tijding‘ maar ook alle bekenden, van harte feliciteren met het 25 jarig jubileum. Hopelijk mogen nog
vele jaren volgen waarin de activiteiten van de Kring in het midden van de belangstelling mogen staan.
Inmiddels verblijvend met hartelijke groet,

Hoogachtend.

B.Oele
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Heemkundige Kring van de Antwerpse polder mi.
LILLO - FORT — 2040 Antwerpen

Secretariaat: C. Van der Goten. Spaanse Molenstraat 40. 2040 Antwerpen, E 03/568 62 14

(artikel voor "Tijding", uitgave van "Het Zuidkwartier").

HEEMKUNDIGE KRING VAN DE ANTWERPSE POLDER.

De stichting van de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder had
plaats op 5 november 1959 te Wilmarsdonk. De aanzet werd gegeven
door E.H. Eelen, toen pastoor de Wilmarsdonk. De uitvoering van het
Tienjarenplan voor uitbreiding van de haven van Antwerpen (waardoor
vier dorpen in de Antwerpse Polder van de kaart moesten verdwijnen)
was mede de rechtstreekse aanleiding. Pastoor Eelen begon zich van
dan af in te zetten voor het behoud en het bewaren van het heemkun-
dig erfgoed uit de Antwerpse Polder. Uit zijn collectie is later
het Poldermuseum ontstaan.
Persoonlijk ligt geschiedenis en heemkunde, toch zeer verwant met
elkaar, nauw aan het hart. Reden waarom ik me aansloot bij de Heem-
kundige Kring van de Antwerpse Polder. Op 28 januari 1964 werd ik
in de Raad van Beheer opgenomen.
De jarenlange ondervinding en ervaring heeft me geleerd dat we moe-
ten blijven volharden in ons werk voor het bewaren, in kaart brengen,
archiveren, e.d.m. van alles wat met heemkunde en regionale en/of
plaatselijke gescniedenis verbandt houdt.
Hierbij moet, wat de werking van de heemkundige kring betreft, niet
alleen aan het verleden gedacht worden. De toekomst is evenzeer van
groot belang. En hiermee bedoel ik dat er moet naar gestreefd worden
jongeren te stimuleren voor het heemkundig werk en zich daarvoor in
te zetten. De doelstellingen van heemkundige kringen zullen alsdan
voor vele jaren kunnen worden uitgevoerd. Ik ben geen doemdenker
maar ben de mening toegedaan mocht dit niet gebeuren dat vele kringen
een stille dood tegemoet gaan. Jammer toch!
Ter stimulering van de werking van heemkundige verenigingen is de uit-

Postcheckrekening : B krekenl g 1
00001 1e29¢aa 546680482090
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wisseling van artikelen, teksten van lezingen, ideeén, enz, zo niet
noodzakelijk dan toch eventueel gewenst. Het is een bijdrage tot i
nauwere contacten zeker als het grensoverschrijdend werkt of binner
een regionale contgxt. De leesbaarheid van heemkundige publicaties
kan zodoende bevorderd worden.
Ook kan er gedacht worden aan de organisatie van gezamenlijke acti-
viteiten en de logistieke ondersteuning ervan. Het initiatief van
de jaarlijkse heemkundige boekenbeurzen in Ossenirecht en Ekeren
is lovenswaardig. Andere uitwisselingen of samenwerkingsverbanden
kunnen tevens tot de mogelijkheden behoren indien daartoe financial-
mogelijkheden voorhanden zijn. Idem wat betreft logistieke onder-
steuning van allerlei initiatieven. De "know-how" is overal aanwezi
en daarop moet beroep kunnen worden gedaan.
En voor de toekomst is één gouden raad van primordiaal belang:
conserveren mag NCOIT uit het oog verloren worden. Onze nakomelinge*
zullen dan nog enig idee kunnen vormen hoe het leven in onze regic
was zovele decennia terug.
Z0 ook is de uitgave van een periodiek voor iedere heemkundige krin.
van groot belang. Polderheem, het driemaandelijks tijdschrift van
de Heemkundige Kring van de Antwerpse Folder, kan terecht fier zijn
op zijn 500 abonnees. Dit wil zeggen dat we veel meer lezers binnen
onze heemkundige familiekring hebben. Op Vlaams niveau wordt deze
periodiek nog hltijd het predikaat van "beter heemkundig tijdschrif"
toegemeten. Een blijk van waardering voor de redactie.
Onderdeel van deze editie is het regelmatig uitgeven van een thema-
nummer, gewijd aan een belangrijk (heemkundig) onderwerp waarover
bij voorkeur nog weinig of niet werd gepubliceerd. Met grote waar-
dering van onze lezers tot gevolg_
Voor info abonnement: tel. O0-32-3-568 62 14.

Kees Van der Goten,
secretaris—penningmeester.

Noot van de redactie:
De vele felicitaties en goede raad over
samenwerking en het uitwisselen van
artikelen konden niet allemaal geplaatst
worden, maar zullen zeker verder door
het bestuur en de redactie ter harte
worden genomen.

Bedankt.
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WIJ LAZEN VOOR U IN DE KRANT ANNO 1902 DE VOLGENDE
WETENSWAARDIGHEDEN OVER HET ZUIDKWARTIER

Willekeuiige berichten en gebeurtenissen uit de ZuidWesthoek.
Soms doorspekt met 'Wereldnieuws' en platte Ostregse gezegden, als: "At mar waor is, zee de
kroaevanger! "

Woensdrecht. Bij de nale veiling der vaste goederen voor de kinderen P. Melsen zijn
toegewezen aan:
1e, 2e en 3e koop, dijk en bouwland f 5725, 00 J.M. Luijkx, p.o.
4e koop bouw- en weiland f 680,00 J . van Wijk.
5e koop, dijk en bouwland,f 125,00 Jos. Mens.
6e koop, weiland, f 1480,00 Jos. Mens.
Samen f 8710,00.

Gemeenteraad te Woensdrecht.
In de vergadering van gisteren werd door den Gemeenteraad in beginsel besloten tot het
bouwen van een nieuwe school ter plaatse in de vorige vergadering aangeduid, n.l. tusschen
Jan Koolen en Woensdrecht, mits het Rijk minstens 80% zal bijdragen in de kosten van
daarstelling der gebouwen en aanschaf ng der schoolmeubelen.
Het lid Luijkx stemde alleen tegen.
Aan de heer C.P. van Genk zal worden opgedragen een bestek en teekening met opgaaf der
kosten, tervvijl het Dag. Bestuur daama in onderhandeling zal treden met de eigenaars der
gronden aldaar gelegen, voor de aankoop der benoodigde terreinen. De kosten van een en
ander mogen de som van f 35.000,00 niet overschrijden.
In ons volgend nummer volledig verslag dezer zitting.

Ossendrecht. Uitslag der aanbesteding verbouwing en begroting brandspuithuis voor rekening
der Gemeente.
6 Inschrijvers: Adr. Koolen f 535,00, J.B. Smout f 524,50, B. Musters f 523,00, A. van
Zundert f 475,00, F. Smout f 460,68, Jac. de Beukelaar f 431,00.
Gegund aan de laagste.

Bekroning op de Landbouw Tentoonstelling te ‘s-Hertogenbosch werd de merrie "Cora" van
de Wed. C. Mattheeussens en Zonen te Ossendrecht bekroond met de 2de prijs.

Ossendrecht. Blijkens de openbaar gemaakte kiezerslijsten, bedraagt het aantal kiezers voor
de Tweede Kamer, Prov. Staten en Gemeenteraad 311.
--Nu het zaaien van beetwortelen ook in deze streken is ingekrompen, beginnen enkele
landbouwers alhier zich toe te leggen op de teelt van karwij, waannede nu reeds verschillende
hectaren zijn bezaaid en waartoe zich onze poldergronden uitstekend leenen.
Het is te hopen, dat de gunstige verwachtingen, die men van dit gewas hee , niet beschaamd
worden.
--Omtrent de genaamde Catharina Ketelaars, die sedert 11 Mei j.l het ouderlijk huis heimelijk
heeft verlaten, is sindsdien niets naders vemomen. Pogingen van den vader (de moeder is
overleden) om haar bij een familielid te Lillo of te Antwerpen op te sporen bleven vruchteloos.
Men denkt algemeen dat zij de wijk naar Belgie heeft genomen, waarvan echter de
beweegredenen onbekend zijn.
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Door de Minister van Landbouw zijn de volgende maximumprijzen vastgesteld:
Voor lek- en slingerhoning: a: in de groot- en tussenhandel f 1,40 per ‘/2 kg; b: in de
kleinhandel f 1,55 per ‘/2 kg. Raathoning, resp. f 1,95 en f 2,15. per ‘/2 kg.

Van de Groente- en Fruitveiling.
Wortelen per 100 bos
Komkommers per 100 st.
Savoie per 100 st.
Roode biet per 100 st
Prinsesseboonen p.m.
Augurken per 100 st.
Roodekool per 100 st
Snijboonen per 100 st.
Andijvie per 100 st.
Meloenen per st.
Pruimen per 100 st.
Aardappelen kg
Tomaten kg
Appelen kg
Peren kg
Witte kool per 100 st.
Frambozen kg

f 1,70
0,40
2,50
1,30
0,55
0,09
7,50
0,23
0,80
0,14
0,10
0,02
0,08
0,051/1
0,081/2
8,20
0,60

a
ll

f 2,00
2,50
6,90
2,00
1,20
0,15

13,00
0,32
1,45
0,27
0,45
0,02
0,14
0,10
0,121/2
12,00
0,621/2

Daar moet de boer/tuinder ook nog wat mee verdienen!

Op een zilveren Bruiloftsfeest breekt de typhus uit.
Op een ogenblik liggen 22 feestelingen ziek, van wie sommigen emstig. Het eerste sterfgeval
tre een wagemnakersknecht.
Opmerkelijk is het, dat allen te gast waren op dit zilveren feest. Men dacht aan vergi iging.
Later bleek, dat in een koperen pannetje advocaat werd bereid.
De inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht kwam ter plaatse en constateerde aldus de
foute bereiding.

Een hongerloon. In eene jne winkelzaak te Amsterdam wordt een beschaafde jonge dame
"extem" gevraagd als caissiere en tevens voor het bijhouden der boeken. Vereischten zijn: ink
schri en vlug rekenen. Bekendheid met modeme talen strekt tot aanbeveling. Zonder goede
referentién onnoodig te solliciteeren.
Boekhouden, liefst nog vreemde talen spreken,- en dan nog f 5,00 per week, zonder kost of
inwoning. Men moet maar durven!

Santvliet. Hedenmiddag beleefden wij hier een zeldzaam doch minder welkom
natuurverschijnsel. Er ontlastte zich een donkere wolk: een zogenaamde "eggelsteert" boven
de gemeente, vergezeld van zulk een hevigen orkaan, dat de op het veld staande korenschoven
torenshoog in de lucht werden geslingerd en daardoor veel schade werd aangericht. Van
verdere rampen is gelukkig niets vemomen.
--Brand. Heden tegen den avond brak door onbekende oorzaak brand uit in de
arbeiderswoning van J. op de heide alhier, waardoor deze geheel in vlammen opging met een
gedeelte van de inboedel.
Naar wij vememen, is een en ander door verzekering gedekt.
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Hoogerheide. Gisteren nam het fanfaregezelschap deel aan het Festival te Calmthout.
Per as vertrokken zij van hier visa versa. Trots er twee beste muzikanten het gezelschap
vaarwel gezegd hebben, zoo hebben de overige zich uitstekend van hunne taak gekweten, en
mochten zij ook de voldoening smaken een premie van 50 francs bij loting zich toegekend te
zien.
--Het Handboogschuttersgezelschap "Wel Tijdverdrijf“ had gister het voorrecht de Uilenprijs
te behalen bij hare zustervereeniging “Gouden Leeuw” te Huijbergen. Benevens had schutter
A. Groffen zich bijzonder kranig gehouden, door het treifen van 4 Rozen in de 5 schoten op
den bijdoel. Deze schutter beloolt een tweede Willem Tell te worden.
--Rijkspostspaarbank Hoogerheide. Gedurende de maand Juli.
Ingelegd f 2306,50. Terugbetaald f 690,30.(een vruchtbare maand)

Ossendrecht. Op verzoek en aanvrage van het Bestuur der Landbouwafdeeling zal ook hier
birmenkort een cursus worden gehouden in paard- en runderkennis en hoefbeslag, tot
bijwoning waarvan zich verschillende leden hebben aangemeld.
De lessen, 12 in getal, zullen worden gegeven door een alleszins daartoe bevoegd persoon,
vermoedelijk een der Districts Veeartsen.
--De schade door de plotseling ingevallen strenge vorst is ook hier zeer groot en hee menig
landbouwer onaangenaam verrast.
Verschillende gemeten, zoowel mangels als suikerbieten zitten nog in de grond en als het
vriezen lang aanhoudt, zal hiervan niet veel terecht komen; en ook voor den arbeidersstand, die
zijne verdiensten voor een goed deel moet derven.
--Het paard en wagen van den heer v.d. Eijnden, kwam hedenmorgen omstreeks 9 uur in
botsing met den stoomtram; de wagen beliep eene belangrijke schade, zoodat hij niet meer
dienst kon doen en een ander voertuig moest worden ontboden om een en ander te vervoeren.

Een reddende poesl Elders waar gebeurd.
Een gezin van 9 personen in wier huis brand uitbrak.
Alleen een in huis verblijvende poes, wist de dienstbode (ook daar slapende), te wekken door
haar in haar kin te bijten en wakker te krijgen, zodat deze onmiddellijk alarm sloeg, en de
bewoners en de buren opmerkzaam te maken van wat gevaar er dreigde.
Iedereen kon het huis ongeschonden tijdig verlatenl

Putte. De postbode F. Suijkerbuijk uit Ossendrecht, hee gisteren eene zeer verdienstelijke
daad verricht, door een 2 jarig kind van L.B. uit het water te redden dat op het punt was te
verdrinken in een zgn. 'vonder', gelegen aan den weg waarlangs hij toevallig passeerde.
Eere aan zijn wakkere daad, werd alzoo een groot ongeluk voorkomen.

Ossendrecht. herbenoemd tot Wethouder de heer J.B. Melsen.

Hoogerheide. De Cecilianen hielden gisterenavond hunne gewone jaarlijkse vergadering,
waarop besloten werd, den feestdag van hun Patroonheilige te vieren op maandag 24
November. Zij zullen dien dag naar gewoonte een vischmaal gebmiken.

Ossendrecht. De ambachtslieden als metselaars en timmerlieden hebben in den loop van het
jaar niet over gebrek aan werk te klagen gehad en geen wonder. Niet minder dan 60 nieuwe
gebouwen zijn er dit jaar reeds gesticht of opnieuw opgetrokken, behalve degenen, die nog in
aanbouw zijn en hoewel de winter voor de deur staat, schijnt het bezwaar daar tegen gering en
gaat men gerust met bouwen door.
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De zoogenaamde 'Voge1enzang' voorheen een open terrein van verschijdenen Hectaren groot
is thans nagenoeg geheel met huizen bezet en mag dit zeker als een teeken van welvaart
worden aangezien van onze nijvere bevolking.

Ossendrecht. Met zekerheid kan thans worden vermeld,dat de subsidie-aanvrage vanwege het
Gemeente Bestuur bij de Provinciale Staten in den nieuw aan te leggen keiweg vanaf den
Aanwas naar de Oude Haven, niet in deze najaarszitting dier Staten zal worden behandeld,
doch is verschoven tot de zomerzitting van 1903.
--De Landbouwafdeeling der N.Br. Maatschappij van Landbouw zal eene algemeene
vergadering houden op Zondag 7 Dec. a.s. s'namiddags ten 4 ure bij Jac. van den Eijnden op
den Aanwas alhier.
Onder de punten van behandeling komen naast de gewone verloting voor: aanbesteding van
hulpmest, oprichting van een maandblad voor de leden der Maatschappij en bespreking der
wense-lijkheid van onderlinge brandassurantie-hagelverzekering, oprichting eener
boerenleenbank, enz.
--Hedenmiddag omstreeks 4 ure luidde de alarmklok en bleek door eene tot heden onbekende
oorzaak een felle brand in de met riet gedekte woning van M. Jansen -van Eijnatten nabij de
Molenbosschen. Dewijl de bewoners afwezig waren, hebben ijlinks toegeschoten buren nog het
grootste varken kunnen redden, doch overigens is het gehele huis met stal, benevens twee
geiten, twee kleine varkens en de inboedel eene prooi der vlammen.

Runderslachtafvallen, zoo deze door de Minister van Landbouw op de lijst van vee en vlees,
van maximumprijzen zijn vastgesteld:
Groothandelsprijs per kg: longen f 0,10; millen f 0,05; zwezerik f 0,75; boekmaag f 0,02‘/2.
Tusschenhandelsprijzen per kg: longen f 0,20, millen f 0,15, zwezerik f 1,--, boekmaag
f 0,07‘/2,
Kleinhandelsprijs per kg: longen f 0,35, millen 0,30, zwezerik f 1,25, boekmaag f 0,12‘/2.
Een maximumgroothandelsprijs voor mnderdarmen, bestaande uit de kromme en de rechte
darmen, zakeind, keeldarm en blaas in ruwen staat:
Groothandelsprijs van 75 cent per kg.
Een maximum tussenhandelsprijs van 80 cent per kg. en een maximum kleinhandelsprijs van
95 cent per kg.
Voor botten van ritueel geslacht vee, van I2 cent per kg. (eet U smakelijkl)

Ossendrecht. De Landbouwwintercursus in de openb.School alhier,werd gisterenavond door
de heer H.E. Huizenga, Rijkslandbouw-leeraar plechtig geopend in tegenwoordigheid van de
meeste Bestuursleden van de Landbouwafdeling. De leeraar v.d. Linde hield eene les over de
verschillende soorten van gronden, die door de leerlingen aandachtig werd gevolgd. Hun aantal
bedraagt 8 en de lessen zullen van nu af worden gegeven op iederen Woensdag— en
Zaterdagavond.

Hoogerheide. Bericht van inzet van vaste goederen:
a: voor Jos Hugens:

le koop, huis met erf, door H. van der Poel, voor f 625,00
2e koop, tuin door dezelfde voor f 80,00

b: voor Jan Cornelisse:
huis met erf en bouwland, door J . Bastianen voor f 265,00
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Ossendrecht. De Paarden- en Veemarkt hier gehouden, beteekende wederom niets. Slechts 6
beesten stonden aan de lijn. De landbouwers hebben het blijkbaar te druk en ook de kooplieden
waren afwezig. De handel in biggen was levendig en golden van 7 tot 10 gulden.
--In de plaats van de heer W. Joosen, onlangs overleden, is tot opzichter van de Vijdt- en
Grenspolder benoemd de heer Ant. Melsen, landbouwer alhier.
--De opbrengst der beetwortelen valt dit jaar niet gunstig uit; de hoogste getallen per gemet
(40 aren) zullen zijn 15 a 16.000 Kilo en dit dan nog op de beste perceelen, zoodat er voor de
beetenzaaiers geene groote voodeelen zijn te behalen en behoudens onvoorziene
omstandigheden, het mooie is er af.
--De opbrengst der collecte ten voordeele der Boeren in Zuid A 'ika, op twee
achtereenvolgende dagen alhier, met een gesloten bus gehouden, bedroeg de som van f 32,20.
Had zich eene commissie met de inzamelijng willen belasten, voorzeker zou dat bedrag
belangrijk hooger geweest zijn.
--Bij gelegenheid der Putsche kermis is het stilaan gewoonte geworden, dat de kasteleins onder
deze Gemeente, wonende in de richting van Putte muziek en dans in hunne herbergen toelaten.
Dit jaar hadden zij buiten de waard, in-casu de Gemeenteverordening gerekend, zoodat
verschillenden proces-verbaal opliepen.

Kantongerecht Bergen op Zoom. Stroperij. C.M. Halsteren en P.V. alhier, elk f 1.;
P. v. B.,Rucphen en J. v. B. id. elk f 5.
Trekdier los laten staan. Ch. P, te Ossendrecht en J. N. te Borgvliet, elk f 1. F.C. Putte, f 3.

Hoogerheide. Op het postkantoor alhier werd in de maand October ingelegd f 1484,00,
terugbetaald f 1510,98.

Woensdrecht. Uitslag van den inzet van vastgoed aan J.B. Goossens te Korteven.
Koop 1, bierhuis "Gouden Appel", f 1400, door J.M. Nefs Bergen op.Zoom.
Koop 2, perceel bouwland, f 250, A. Buijk Hoogerheide.

Burgerlijken Stand te Ossendrecht. Mnd. Oktober.
Ondertrouwd: F.C. Verhaegen, 23 j. jm. met M.P. Hugens, 24 j. jd.
Geboren: Adrianus Victor, z. van P. Paardekam-van Oevelen; Victor Gabriel, z. van A.
Ketelaars Cleeren; Bertha Philomena Johanna, d. van C.A. Holtzer-Withaegs; Comelis. z. van
P.J. van der Zanden-Wierckx; Wilhelmus Jacobus, z. van B.J. van Thillo-Meesters; Adriana
Christina, d. van G, Luijsterburg-Verhaert; Johanna Maria, d. van F. van Oevelen-Hazen; Léon
Ludovicus, z. van W.J. Bogers-van Loon; Antonius Ludovicus, z. van P. van Merode-Smits;
Philomena Elisabeth, d. van F. van den Bussche-Schroeijers; Maria Philomena, d. van P.M. van
der Poel-Baart.
2 l.l.meisjes.
Overleden: W. Joosen, 74 jaar, m. van A.C. Dalemans; W.J. van Thillo, 5 dagen; J.M. Susijn,
45 j. vr. van E.A.C. Voeten; A.H Vriens, 64 jaar wedn. van L. van Merode; J. Smits, 56 jaar,
man van J.C. Maurits.

a.s. Donderdag, H. Sacramentsdag, vertrekt de processie alhier naar Hoogstraten. De
deelname zal dit jaar bizonder groot zijn.
Reeds geruimen tijd is men bezig toepasselijke liederen aan te leeren, welke onderweg en in de
kerk te Hoogstraten zullen gezongen worden. Een Eerw. Pater Kapucijn zal de processie
begelijden.
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Alweer drie !
Hebt ge het gelezen ?
Alweer 3 families ongelukkig !
En waarom?
Omdat er een soort van kermis is geweest te Roosendaal, en er veel gedronken werd en de
messen los in de zak staken.
Een oude moeder heeft hare twee, anders oppassende jongens, die gezond en vroolijk ’kermis'
gingen houden, niet meer teruggezien.
De éene is doodgestoken, en de andere ligt nog in het hospitaal, en zal misschien het ouderlijk
huis niet meer terugzien.
En twee andere families zijn geschandvlekt !
Haar zoons zijn als moordenaars opgebracht, geboeid tusschen de maréchaussées.
En de kinderen op straat zullen de moeder nawijzen en zeggen: "Dat is de moeder van een
moordenaar" en ze zullen niet meer durven spelen met de kleine broers en zusjes, want ze zijn
bang voor den broer, die een moordenaar is.

Ossendrecht. De Harmonie "De Hoop" zal wederom twee uitvoe ngen geven in de
gemeenteschool, en wel op Zondag 14 en Maandag 15 Dec.
Eerstgenoemden dag namiddag 4 uur en Maandag om 5 uur aan te vangen.
Er wordt een mooi drama opgevoerd: “Ellendeling”.
Vervolgens muzieknummers en een paar aardige voordrachten. Zoodat een paar aangename
avonden te wachten zijn.
--De Landbouwwintercursus in de openbare school alhier, ingericht en onder toezicht van het
bestuur der Landbouwafdeeling, heeft ditmaal een buitengewoon succes, daar nu reeds 13
leerlingen aan dat nuttig onderwijs deelnemen, een getal dat in vorige jaren nimmer is bereikt.
--De vrouw van den boschwachter A. v. V. had hedenmorgen een ketel bevroren water op de
kachel geplaatst om dit te laten ontdooien, toen opeens het deksel met een gedeelte van den
kokenden inhoud uit de dampenden ketel vloog zoodat de vrouw zich vrij ernstig brandde aan
de schouder en een der armen, ook een der kinderen bekwam enkele hoewel onbeduidende
brandwonden.
Eene les echter om met dit goedje voorzichtig te zijn.

Woensdrecht. Een oppassende jongeling dezer gemeente, zekere F.R. die bij Antwerpen als
poldervverker werkzaam was is Maandag j.l. aldaar op noodlottige wijze om het leven
gekomen.
s Avonds bij het huiswaarts keeren is hij bij ongeluk te water geraakt en verdronken. Daar men
aanvankelijk niet wist, wie de drenkeling was, duurde het een paar dagen, alvorens de familie
van het droevig ongeval kennis droeg.
Een zware slag is het voor de ouders, die eenige jaren geleden ook eene dochter door een
treffend ongeluk verloren.

Ossendrecht. Bij gelegenheid van keikes- en straatjeskemiis op jl. Zondag (hoeveel kennissen
telt onze Gemeente nu al?) zijn weder enkele processen-verbaal opgemaakt wegens het
toelaten van muziek en dans. De kasteleins aldaar meenden dat de veldwachter elders werd
opgehouden, doch dank zijner waakzaamheid liepen zij toch in de val.

Ossendrecht. In den nacht van Zaterdag op Zondag was hier een hevige brand zichtbaar in de
richting van Belgie.
Naar wij vernemen is toen de hofstede afgebrand van den landbouwer J. Boden te Lillo-
Cruijsweg met nagenoeg den ganschen inboedel.
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Het vee is grootendeels gered, behalve de varkens, die in de vlammen zijn omgekomen.

Santvliet. Gister nacht heeft men, door het inslaan der groote winkelruit, ingebroken in de
likeur- en sigarenwinkel van D. Regois op de markt en verschillende esschen drank en kistjes
sigaren ontvreemd, van welk men er later op straat hee teruggevonden. De gendarmen waren
spoedig ter plaatse en zoeken naar de daders.

Ossendrecht. De oude grootvader P.J. Buijzen, die bij den gisteren gemelde brand zulke
deerlijke wonden opliep, is dezen nacht na een smartelijk lijden overleden. Behalve groote
geldelijke schade hee dit onheil helaas dus ook een menschenleven gekost.
--In den laatsten tijd hoort men hier nogal van diefstallen van fruit, doch de politie houdt een
oogje in het zeil en het mocht onze gemeente veldwachter gelukken in een der afgeloopen
nachten 3 personen te bekeuren, die zich bezig hielden met het afplukken van peeren bij de
Wed. C.W. op het Kalfven zoodat een proces-verbaal en de gevolgen hen wachten.
--Het beetwortelgewas staat hier over het algemeen gunstig te velde, ofschoon tengevolge van
de vele regens de wortel niet zeer sterk is ontwikkeld en meer op het loof is gegroeid; warm
weder kan echter nog veel goed maken. Toch verwacht men, dat én de opbrengst in gewicht én
het suikergehalte tegen het vorig jaar zullen achterblijven.

Ossendrecht. Heden is hier in den ouderdom van 74 jaar overleden de heer Wilhelmus Joosen,
gedurende ruim 40 jaren opzichter van de Vijdt en Grenspolders, in welke betrekking hij steeds
de belangen der familie Vijdt met ijver hee behartigd, zoodat hij bij voortduring het grootste
vertrouwen genoot zijner eigenaren. De overledene stond bekend om zijne stipte eerlijkheid en
rechtvaardigheid in zijnen wandel, van welk edele hoedanigheden op deze plaats een woord
van dankbare hulde zij gebracht. Hij mste in vrede.
--Door een gezelschap van 5 jagers werden dezer dagen in de Vijdt-polder geschoten 13 hazen
en 16 patrijzen. Daar in dezen polder, die tegen de Belgische grenzen gelegen is, nog al eens
over stroperij van die zijde wordt gerept, valt over de wildrijkheid nog niet te klagen.

Putte. Op den gehouden klopjacht bij Graaf de Pret Roose de Calesbergh werden door 9
jagers geschoten: 13 hazen, 17 fazanten, en 485 konijnen. Samen 515 stuks.
--De vermaarde Putsche k6I‘lTllS valt dit jaar op Zondag 12 dezer en volgende dagen, en wordt,
zooals altijd, voorafgegaan door de niet minder bekende jaarmarkt op daags tevoren, waarbij
van alles wat men zich denken kan, wordt verhandeld en steeds op een druk bezoek mag
roemen.
Ook de kermis zelve staat door tal van kramen, tenten, spellen, mallemolens enz. niet ten
achteren bij die van vorige jaren, zoodat het te verwachten is, indien het weder medewerkt, dat
menig vreemdeling er zijn vermaak zal komen vinden.

Woensdrecht. Herbenoemd als leden van het college van Zetters de heeren J.W. Michielsen en
J.A. Soffers.

Ossendrecht.Door een gezelschap van 5 jagers werd dezer dagen eene klopjacht gehouden op
de goederen van Mevrouw de Gravin Cornel alhier en geschoten 43 konijnen en 8 hazen.

Woensdrecht. Maandag 20 dezer had alhier de plechtige installatie plaats van onzen nieuwen
Pastoor, de ZeerEerw. heer J . Middelaer.
s'Morgens ten negen uren precies werd deze plechtigheid verricht door den HoogEerw. Deken
van Bergen op Zoom. Na a oop dezer plechtigheid betrad zijn HEW. den kansel. Aanvankelijk
scheen hij ontroerd (waarschijnlijk door het aanschouwen der kudde, aan wier hoofd hij 18 jaar
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hee gestaan en pas geleden hee verlaten),
doch weldra herwon Z.Eerw. zich, en met krachtige stem deed hij duidelijk uitkomen welke
verplichtingen er berusten én op de Herder én op de Parochianen.
Het deed den Parochianen goed, de krachtigen stem van de Deken te aanhooren en met
dankbaarheid hun nieuwe Pastoor te mogen begroeten en verwelkomen.

De Kinderen.

Zij zullen allicht niet meer weten,
Hoe eemnaal hun vader was;
Wanneer die begraven zal liggen,
In Brabant, onder het gras.

Anton van Duinkerken.

Beste Mensen.
Als Peter en ik zo af en toe die "Kranten-in-Miniatuur" van zo’n 100 jaar geleden uit zitten te
pluizen, dan ben je wel eens nieuwsgierig in wat en over wie is de mens geinteresseerd.
Natuurlijk zijn wij er van overtuigd, dat niet alles uw belangstelling heeft. Smaken verschillen.
Nietwaar!
Wij speuren naar artikelen waarvan wij denken: dit en dat is het.
Komen die berichten via "Tijding" dan bij de lezers, dan is het nog maar de vraag: vinden zij
het lezenswaardig?
Wel, het gaat om Heemkunde, van hoe en wat de mens toen beleefde.
En dat lijkt ons vaak nuttig van toen: honderd jaar geleden.
En wie wil er niet van die "goeie ouwe tijd" nog eens mee nagenietenl?

Peter en ik, willen nog jaren doorgaan om uit die microberichten de leuke en, helaas, ook
sombere gebeurtenissen uit onze ZuidWesthoek aan u door te geven, en we hopen dat in de
volgende 25 jaar vele voorspoedige berichten de "Tijding" mogen bereiken.

Ossendrecht, september 2002 D. Adriaansen, P. van Meir
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Geschiedenis van de moerbeiboom in het parkje aan de Trambaan.

Rond 1820 vestigt zich het gezin van Leendert Petrus Knuij se de Meij op de Aanwas (thans
Burg. Voetenstraat) in Ossendrecht.
Leendert is geboren in 1774 te Amsterdam en van Nederlands Hervonnde huize. Zijn vrouw,
Sarah Pinet, is van Joodse a <omst en in 1791 in Londen geboren. Zij is dus maar liefst 17
jaar jonger dan haar man. Na haar huwelijk staat zij vermeld als Sally Pinet, behorend tot de
Nederlands Hervormde kerk.
Als haar man op 23 augustus 1851 in Ossendrecht overleden is, zal zij in 1855 naar
Roosendaal vertrekken.

De heer de Meij laat in Ossendrecht een buitenplaats bouwen en daarbij een zogenaamd
plezierbos aanleggen. De tuin wordt aangelegd in Engelse stijl. In de volksmond wordt dat al
gauw de Engelse tuin genoemd. Deze benaming wordt ter plaatse nog steeds gebruikt.

In een plezierbos werden indertijd bij voorkeur bomen geplant uit andere landstreken, zoals
uit Zuid Europa en de Balkan. De moerbeiboom die er nu nog staat is er daar een van. En dat
kan kloppen want een lid van Namiro heeft vastgesteld dat dc boom omstreeks 1850 geplant
moet zijn. Het is duidelij k dat ter plekke ook andere buitenlandse bomen geplant zijn.

Uit het huwelijk van Leendert de Meij en Sally Pinet worden in Ossendrecht vijf kinderen
geboren:

1. Louise Johanna de Meij in 1817.
2. Maria Charlotte de Meij in 1819.

. Lucile Agnes de Meij in 1820.
Willem Petrus Knuijse de Meij in 1825.

. Agnes Louise Knuijse de Meij in 1827.u|_4>0»

Zoon Willem wordt in den Haag opgeleid tot advocaat. Naast advocaat is hij trouwens ook
nog zakenman en eigenaar van een cichoreifabriek.
Als in 1855 de weduwe de Meij -Pinet met haar dochters naar Roosendaal vertrekt, verhuist
mr. Willem Knuijse de Meij naar den Haag.

In 1871 worden de opstallen, het plezierbos en de aanliggende gronden verkocht aan de
familie Mattheeussens, eveneens cichoreifabrikanten. In datzelfde jaar wordt het woonhuis
van de familie de Meij afgebroken en herbouwd door de wed. Mattheeussens-Philips naast de
peekof efabriek van de familie, nu de Burg. Voetenstraat 44. De huidige bewoner ervan is
Kees Mattheussens.

Omstreeks 1900 betrekt de jongste zoon Antonius van de wed. Mattheeussens-Philips het
huis. De weduwe zelf bouwt op de grond van de Engelse tuin een nieuwe woning, thans de
Burg. Voetenstraat 29. Na het overlijden van de weduwe Mattheeussens-Philips wordt de
grond onder de kinderen verdeeld en gedeeltelijk verkocht.

Het perceel waarop de moerbeiboom staat zal later gekocht worden door de gebroeders K0 en
Jan Jacobs. Na het overlij den van Jan wordt het restant van het plezierbos gekocht door de
gemeente Ossendecht.
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Op een deel van de gronden wordt de woonwijk de Peeberg gebouwd. Het restant van het
plezierbos krij gt van de gemeente Ossendrecht uiteindelijk de bestemming van het parkje dat
nu langs de Trambaan ligt.

Antoine Mattheussens

Bronnen: Bevolkingsregister van Ossendrecht, het familiearchief Mattheeussens, het kadaster
en het hoek “Peekof e uit Ossendrecht”van P.J. van den Bussche.

Inkwar ering Ossendrecht - Café “de Zwaan”
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Wie, wat, waar in Ossendrecht anno 1918 ???

Ongeveer twee jaar geleden werd ik vereerd met onverwacht en onbekend bezoek uit
Limburg. Een vriendelijke mevrouw, altijd aan huis gebonden voor de verpleging van haar
zieke man, had van haar kinderen een dagje uit aangeboden gekregen. Ze koos voor
Ossendrecht. Waarom? Al jaren had ze een foto van haar vader die in 1918 als soldaat
ingekwartierd was in Osendrecht. Een van die stereotype foto’s van soldaten en burgers met
een bordje. In dit geval luidde de tekst op het bordje:
“27-10-1918. Inkwartiering Ossendrecht. Café de Zwaan”.
Dolgraag vvilde zij weten waar dat café was en of de familie van die mensen nog leefde.
Helaas, niemand van aldegenen die het zouden kunnen weten had ooit van een cafe “De
Zwaan” in Ossendrecht gehoord.
Ik vroeg de teleurgestelde mevrouw mij een kopie van de foto toe te sturen. Mogelijk zouden
we aan de hand van de burgers op de foto en de stand van de grote en kleine kerktoren uit
kunnen vinden bij wie en waar we “De Zwaan”moesten zoeken.

Nu, ruim twee jaar later, heb ik de foto ontvangen. Maar nog zijn we niet zeker van de plaats
waar de foto genomen is.
Aanvankelijk dachten we onder aan de Aanwas richting Calfven. Was het café van Louis Rijk
en Marie van der Poel misschien café “De Zwaan”geweest? Met stelligheid wordt echter
beweerd dat de naam van dit kortstondige huiskamercafé “Het Hoe jzer”heette. Een naam die
inderdaad meer voor de hand ligt bij een smid!
Vervolgens zochten we iets hoger de berg op in de Trambaan. Op de oostelijke hoek heeft
vroeger metselaar Sje te Hugens met zijn grote gezin gewoond. Ook hij had een cafeetje. ls
dat misschien “De Zwaan”geweest? Wij vragen ons af of op de foto mensen en kinderen staan
met een Hugens en van der Poel gezicht. Gezien de leeftijd van de op de foto staande
kinderen zou dat kunnen. Te denken valt o.a. ook aan Janus en Liza van Lonneke van der
Poel.
Een heel andere gedachte is dat het cafe gelegen heeft op de lijn Koningin Wilhelminastraat
richting Brouwerij. Cornelis Hendrickx (Kiske Snakke) had ooit een cafe daar waar nu het
Shell Benzinestation is. Ook waar nu hotel Dekkers staat is, naast Dolf Smout op de hoek van
het Servituutje, vroeger een cafeetje geweest. En verderop aan het eind van de Marie
Adolphinestraat lag de Brouwerij waarvan het bier “De Witte Zwaan” heette.

Van belang bij het zoeken is de stand en de onderlinge afstand van de grote en kleine toren
van de kerk. Helaas is tegenwoordig alles meer bebouwd en begroeid dan toen. Dat
bemoeilijkt het zoeken.

Voor wie mee wil zoeken volgt hiema een uitgebreid overzicht van wie waar woonde en
werkte in Ossendrecht rond 1925.

Wij zien uit naar uw bevindingen!

Ad van Veldhoven
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Ossendrecht omstreeks 1925
Notabelen, neringdoenden en grondbezitters

Franciscus Johannes van de Ven
Burgemeester
Bemhardus Gualtherus van Gorsel
Wethouder
Petrus Adrianus Jacobs
Wethouder
Theodoms J.M. van Aalst
Notaris Telefoonnr. 19
C.B.H.J. Franken
Geneesheer Telefoonnr. 6
Bemardus Johannes Musters
Brandweercommandant
Comelis Musters
Havenmeester
Petrus Alphonsus de Beukelaar
Directeur Electrische Werken

Joannes Wijtvliet
Pastoor
August Geerts
Kapelaan
Piet van Etten
Kapelaan

Aardappelhandel

Jacobus Bolders
Adrianus den Ouden
Comelis Rijk
Telefoonnr. 23

Autobusondernemer

Petrus Jacobus Bolders
Telefoonnr. 24
Petrus Livinus Clarijs
Telefoonnr. 25
F. Jansen
Gebr. Ketelaar

Bakker van brood en beschuit

Constan Jansen
Jacobus Joosen
P.W. Kil
Wed. A. van der Poel
Paulus van der Poel

A86

R19

B11

A54

A99

A96

C62

A68

A58

A58

A58

C10
M7

C19

A75

K94
A131

H12
R6
A76
A38
A31

Den Helder 1 1-3-1884

Rilland-Bath 20-8-1872

Ossendrecht 9-11-1870

Breda 8-11-1882

Ossendrecht 26-3-1869

Ossendrecht 24-10-1868

Ossendrecht 18-12-1885

Klundert 10-10-1844

Ulicoten

Oosterhout

Ossendrecht
Ossendrecht 4-9- l 877

Ossendrecht 16-4-1876

Ossendrecht 1-6-l 885

Ossendrecht

Ossendrecht 13- l 0- 1 895
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht 29-6-1881
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Dominicus Simons
Wed. J .C . van Velthoven
Eduardus Verlinden
Antoon Verschuuren

Bijenhouder

R. Tukker

K87
M3
M2
C52

C62

Herbergier (met volledige vergunning)

August Ansems
H.J.C. Bogers
Gustavus Leon van den Eijnden
Telefoonm. 14
Julianus Gustavus Philips
Telefoonnr. 12
Wed. A. van der Poel
Jacobus Napoleon Theuns

Cichoreifabrikanten

Paulus Mattheeussens
Wed. C. Mattheeussens & Zn
Telefoonnr. 3
Gebroeders de Beukelaar N.V.
Telefoonnr. 2
Fa C. Withaegs & den Ouden

Dakpannenfabriek

Hendrikx (Jochem)& Jacobs N.V.

Groothandel gedistilleerd

Petrus Johannes Verdult
Telefoonnr. 20

A39
A143
R10

R1

A38
A137

A32
A4

A82

C4

K43

K45

Grondbezitters met meer dan 10 HA

Emmanuel Jacobus Henricus Adan
J. van den Bergh
Josephus van den Bergh
Johannes Comelis van den Bergh
Gebr. Van den Bogaert
Joseph Cogels(Groote Meer)
Gustavus Jacobus van den Eijnden
Bemardus G. van Gorsel
Comelis I-Iendrickx
Petrus Adrianus Jacobs

A25
E16
H4
H6
C17
El
A37
R19
A159
B11

Ossendrecht 23-9-1870
Ossendrecht
Katelijne Waver 13-8-1880

Ossendrecht 6-9-1842

Ossendrecht 3 1-1-1894

Ossendrecht 7-3-1868

Ossendrecht
Ossendrecht 23-3-1 856

Ossendrecht 9-9-1863
Ossendrecht

Ossendrecht

Ossendrecht

Belfeld 28-9-1884

Ossendrecht 12-9-1873

Ossendrecht 30-7-1853,
Woensdrecht 31-3-1860
Ossendrecht 10-5-1878
Ossendrecht 16-11-1863

Schoten-Deuzeld 19-12-1 882
Ossendrecht 28-1-1 864
zie boven
Ossendrecht 19-11-1871
Ossendrecht 6-4-1 874
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“Sehuttershof”

"The Kettle”

“De Kroon”
“De Hoop"



Gebr. Jacobs
A. Jansen
C. Jansen
C. Jansen
Felix Jansen
J . Jansen
Gebr. Jansen
Adrianus Koolen
Antonius Koolen
Franciscus Koolen
Antonius Comelis Mattheussens
Josephus Johannes Mattheussens
Paulus Mattheussens
A. van Meir
J. van Meir
Martinus Constantius van Meir
Wed. P.A. Melsen-Gysen
Johannes Baptist Mous
Carolus Johannes Philips
Julianus Gustavus Philips
Egidius Simons
Dankert Sneep
Govert Sneep
A. van der Venne
Franciscus van der Venne
Victor Louis Willemsen
Johannes F.C. Withagen

Kapper en barbier

Adrianus Hugens
J. Verrest

Kleermaker

Hendrik P.Moerkens
J os Orban
Josephus Franciscus Timmermans
Petrus Johannes Timmennans

Kruidenier

Melsen-Veraart
Marinus van Oevelen
Mej. D. Raaymakers
Dominicus Simons

R14
C102
H12
H23
P2
R18
H13
H5
H11
H7
A2
B5
A32
B6
B7
K82
R17
K92
A17
R1
H22
R3
R20
K116
K25
P1
H10

M5
K54

A43
A65
A 121
A141

A45
A69
A 10
K87

Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht 8-8-1888

Ossendrecht 24-6-1875
Ossendrecht 8-4-1858
Ossendrecht 27-3-1866
Ossendrecht 22-12-1872
Ossendrecht 1 1-4-1860
Ossendrecht 9-9-1863
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht 6-1 1-1884

Ossendrecht 25-12-1852
Beirendrecht 30-5-1836
Ossendrecht 7-3-1 868
Ossendrecht 24-2-1874
Ossendrecht 21-12-1849
Ossendrecht 1-4-1878
Ossendrecht
Ossendrecht 10-8-1873
Eeckeren 29-12 1874
Halsteren 17-12-1883

Ossendrecht 9-10-1873
Ossendrecht

Woensdrecht 31-12-1879

Ossendrecht 8-1-1864
Ossendrecht 8- 1 2-1 864

Woensdrecht 12-7-1 885

Ossendrecht 23-9-1 870
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Manufacturen

Antoon Jansen-Timmennans A 77
Telefoonnr. 22

Meubelfabriek

J.J . Onstenck

Molenaar

Ludovicus Jansen
Gebr. Jansen
T. de Vos

Pluimveehandel

Comelis Goris
F. van Oevelen-Claes
Adrianus den Ouden

Rijwielfabriek

Albert Engels
“De Zwarte Leeuw”
Piet Suykerbuyk
“De M01” Telefoonnr. 9
Gebr. Wouters
“De Leeuw”

Schilders

Johannes Adrianus Smout
F .J . Sprangers & Zn

Schoenhandel/reparatie

Antoon Soffers
P.C. Soffers
L. Sijmons
Alphons Vervloet
Franciscus Vervloet
Jacobus van der Zande

Slager

H. van Looi
Henricus Johannes Melsen

A88

A26
H12
R88

M8
D4
M7

A 180

A123

A 108

A102
A 117

A94
A 182
A 159
A83
A79
A 151

A73
A23

Bergen op Zoom 20-5-1881

Ossendrecht 27-8-1886

Ossendrecht 2- 1 2-1 872
Ossendrecht 17-8-1876
Ossendrecht 4-9-1877

Ossendrecht 10-1-1882

Ossendrecht 14-1-1866
Wouw 1-6-1865

Ossendrecht 24-8-1870
Ossendrecht

Ossendrecht 28-3-1882
Ossendrecht 5-5-1887
Tholen 15-10-1877

Ossendrecht 13-11-1861
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M. Melsen A 73 Ossendrecht 15-12-1896
G. Swagemakers L 7 Ossendrecht

Smid

Arie van Keulen A 116 Ammerzoden 22-1-1872
Gebr. Rijk A 3-5
Johannes Baptist Schroeyers A 127 Ossendrecht 23-7-1865

Vergunning voor zwakalcoholische dranken en/of tabak en sigaren

August Ansems
Jacobus van den Bergh
L.A. van den Bergh
H.J.C. Bogers
Adriaan Bril
Bemardus Clarijs
Petrus Josephus Cleeren
Wed. C. Cloots
Joam1es Baptist Daamen
D. Dekkers
Johannes Comelis Dekkers
Petms Franc. Dietvorst
A. J . van Dooren
Josephus Driessen
Fredericus Fontijn
Wed. J .P. Franken-Verdult
Comelis Goris
Comelis Hendrickx
Joannes Baptist Hendrickx
J.C. Homs
Hennanus Hugens
Josephus Hugens
J.C. Kil
Josephus Comelis Koolen
Felix Adrianus van Loon
Adriaan Maas
A. Melsen-Leijten
J . Meylemans
Comelis Ludovicus Nuijts
Petrus Johannes Nuijts
Antonius van Oevelen
Franciscus van Oevelen
Marinus van Oevelen
Adrianus den Ouden
Wed. A. v.d. Poel
F.A. van der Poel
Wilhelmus v.d. Poel
Wed. D. v.d Poel-Musters
Johannes Baptist Prop

A39
E16
L71
A143
C31
L2
A34
A135
R25
A18
M10
C90
A75
L25
A48
E19
M8
A157
A133
A42
K4
A19
M77
K53
C71
E20
A61
K86
B1
A85
K14
L61
A69
M7
A38
A76
L28
L8
C72

Ossendrecht 6-9-1842
Woensdrecht 31-3-1860

Ossendrecht 11-2-1886
Ossendrecht 23-6-1846
Ossendrecht 17-2-1876
Ossendrecht 31-5-1861

Woensdrecht 2-9-1882
Putte 7-3-1889
Ossendrecht 3-11-1872
Ossendrecht 3-9-1882
Ossendrecht 6-1-1883
Lage Mierde 24-2-1893
Ossendrecht 17-2-1868

Ossendrecht 2-12-1872
Ossendrecht 19-1 1-1871
Osendrecht 20-1 1-1870

Ossendrecht 30-1 1-1882
Ossendrecht 2-1 1-1875
Ossendrecht 27-12-1863
Ossendrecht 12-11-1879
Woensdrecht 3-5-1857
Zundert 18-2-1883
Ossendrecht 6-9-1858

Ossendrecht 30-4-1878
Ossendrecht 2-9-1876
Ossendrecht 12-1 1-1892
Ossendrecht 14-10-1882
Woensdrecht 12-7-1885
Ossendrecht 4-9-1877

Ossendrecht 17-5-1857

Essen 23-11-1863
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M. Raaijmakers
Ludovicus Comelis Rijk
Johannes Lud. Schroeijers
Egidius Sebrechts
Constantius Wilh. Smits
A. J . Swagemakers
Wed. Adr. van Veldhoven
Petrus Franc. V. Veldhoven
P. van der Venne
Wilhelmus Verbrugge
Eduard Verlinden
A.J. Verschuuren
Josephus Jacobus de Vos
Adrianus Wierckx
Comelis Josephus Withaegs
Jacobus Wouters

Timmerlieden

Johannes Baerents
Livinus v.d. Bergh & Zn
Bemardus Musters

Veehandel

Josephus Jansen
Telefoonnr. 10
Ludovicus Antonius Jansen
Telefoonnr. 10
Benedictus van der Poel
Telefoonnr. 17

Diversen

Maréchaussée-kazeme
Telefoonnr. 4 (a1 sinds 1915)
Sanatorium Dennenheuvel
Telefoonnr. 1 (al sinds 1915)
A.L. van der Lek, geneesheer
Telefoonnr. 3 (a1 in 1915)

Moet ook nog vermeld worden dat in Ossendrecht verschillende mensen bl_]V€I'd16l’1St6I1
haalden uit het vervoer van vracht en de verkoop van zand voor op de vloer Ook de verkoop
van steenkool zorgde voor extra inkomen. Meestal werd dit soort handel gecombineerd met
andere negotie.

Ad van Veldhoven

A42
A3
A90
E10
C23
L6
E5
L16
K27
A181
M2
C52
A145
K64
M13
A108

R10
L10
A96

K25

L7

L4

Ossendrecht 14-4-1877
Ossendrecht 12-7-1863
Ossendrecht 18-7-1887
Ossendrecht 22-8-1880
Ossendrecht 26-3-1886

Ossendrecht 29-4-1863

Ossendrecht 19-12-1880

Ossendrecht 12-12-1868
Woensdrecht 6-2-1 85 1
Ossendrecht 19-5-1853
Ossendrecht 20-10-1873

Ossendrecht 5-1-1889
Ossendrecht 17-7-1881
Ossendrecht 26-3-1869

Ossendrecht 28-10-187

Qssendrecht 4-4-1884

Ossendrecht 9-1 1-1881
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MILITAIREN IN DE ZUIDWESTHOEK

Ad Daalmans uit Hoogerheide

Opgekomen in Nijmegen Kraayenho <azeme. Eerst nog anderhalve week in onze eigen
burgerkleren rond moeten marcheren, aangezien er niet voldoende militaire kleding was bij de
foerier.Ook kregen we ieder een paar oude “kistjes”waar een ander met zijn zweetjatten in
rondgelopen had, want die moesten ook versleten worden voordat je nieuwe schoenen kreeg.
Onze opleiding tot geoefend soldaat vond plaats in maart. Het was nog aardig koud en niet
aangenaam in je eigen kleren.
Dat jaar kwam de Sjah van Perzie op bezoek bij Hare Majesteit Koningin Juliana en Prins
Bemhard. Daarom kregen we meer opleiding tot exercitiepeloton dan wat anders. Echt
fanatiek drillenl
Op een keer moesten we omkleden van boevenpakje, zoals wij dat noemden, naar eerste
blauw op dc appelplaats in bijvoorbeeld 8 minuten. Wij waren daama op de kamer en
begonnen met zijn allen te zingen:”Die dikke vette majoor, die kan met zijn dikke buik de
deur niet door! One, two, three fout. . . enz.”
De sergeanten en de majoor die hoorden dat en we moesten direct aantreden. Terwijl we
aangetreden stonden zei de majoor:”Er staat er een bij die is naakt”. Hij herhaalde dat nog
eens en nog eens. Wij keken elkaar aan en zagen in de maartse kou niets naakts naast ons
staan.
Toen kwam die majoor naar mij en zei:”Jij bent het!” En met alle scheldwoorden die hij maar
kon bedenken sommeerde hij mij om binnen 15 seconden mijn stropdas aan te gaan doen.
Ik moest daarvoor eerst een trap op, want wij sliepen op de eerste verdieping.
Terug aangetreden werd er gevraagd wie er met dat lied begonnen was en of die maar naar
voren wilde treden. Dit deed niemand. We kregen na omkleden in boevenpak strafexercitie
met volle bepakking. Anderhalf uur lang, waarbij ook hardlopen. Enkele jongens raakten
uitgeput en vielen auw. Maar de rest moest door!

Ti:idenS_ mijn opleiding deed ik ook nog 10 dagen examen bij Aviolanda voor
vliegtuigmonteur. Dat viel niet mee.
Hierbij kwamen de heren Vlot en Fheres van de examencommissie kijken of alles volgens de
regels verliep.
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Toen kwam de Sjah. We moesten een erewacht vormen in het mooie pakje van het
exercitiepeloton op de Dam in Amsterdam. De volgende dag op de vliegbasis in Leeuwarden
en de derde dag in Soesterberg bij het monument van de Koninklijke Luchtmacht voor de
dodenherdenking en tenslotte ook nog eens bij het vertrek van de Sjah op Schiphol. Dit alles
was wel leuk en een hele belevenis. We kregen daarna ook nog een foto aangeboden van zijn
vertrek op Schiphol.
Na Nijmegen overgeplaatst naar vliegbasis Deelen. De opleiding vliegtuigmonteur, die ik al
(en veel beter!) bij Aviolanda gedaan had, duurde drie maanden. Daarom moesten we in
plaats van 21 maanden 24 maanden dienen.
Na Deelen, waar ik ook nog twee dagen bosbrand heb mogen blussen, of liever uitslaan, op de
Postbank, vertrokken naar de vliegbasis Eindhoven als stagiair op de Thunderstreak de F-84F.
We werden gehuisvest in kamp Zeelst. Dat alles was wel heel leuk.
Daama werd ik als enige van de groep begin augustus 1959 overgeplaatst naar vliegbasis
Woensdrecht. Lekker dicht bij huis zoals de meeste Luchtwachters.
1k kwam terecht in de motorafdeling van de T-33a-100 uursinspectie, als enige dienstplichtige
bij zeven beroepssergeanten en een sergeant-majoor.
Iedere dag gewerkt, soms ook ’s avonds. Als er een fout in een straalmotor was ontdekt in
Amerika stonden alle kisten aan de grond. En dat alles voor 1 gulden 25 cent per dag. En als
je in het weekend thuis was kreeg je daarvoor een extra vergoeding van 1 gulden 15 cent
omdat je dan uit de kost was. Wij als soldaten zeiden altijd tegen e1kaar:”Daar krij g je geen
vette bek van”.

Maar op Woensdrecht hebben we als Technisch Squadron mooie en soms ook spannende
tijden meegemaakt, want we haalden van alles uit als kameraden onder elkaar.
We lagen met zo’n dertig man op een kamer. Op stapelbedden. Wolletje opmaken, in je kast
alles mesbreed opgevouwen, zweetvoeten, en als er bruine bonen of kapucijners gegeten
waren, en die kregen we nogal eens, dan weet je wel hoe het er af en toe kon ruiken. Maar ik
sliep naast een draairaam en zette dit zomer en winter open. 1k was een keer met verlof. De
sergeant van de week kwam altijd om half zeven wekken. Het raam stond toen niet open.
Toen ie bitmenkwam viel hij zowat auw van de lucht!
Ook hadden we een sergeant van de week die goed met ons overweg kon. Ze waren lang niet
allemaal zo lie Die wekte ons steeds met een grap zoa1s:”Zeg grote militaire clowns,
zouden jullie eens uit jullie luie nest willen komen!”
A1 met al best een mooie diensttijd gehad en nooit geluierd, want in de motorshop T33a
hadden wij altijd veel werk. En zo zijn de 24 maanden toch nog snel om gegaan.
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Ad Rens uit Hoogerheide, diensttijd van juli 1960 t/m juni 1962

Eerst drie maanden in Nijmegen in de Kraayenhof/Snijderskazeme gelegerd. Daar moesten
we a1 gauw uit in verband met de jaarlijkse Vierdaagse van Nijmegen. We gingen naar
Humersoord in een tentenkamp.

Na drie maanden kregen we in Deelen opleiding bewapening. Daama anderhalfjaar op
Volkel in de Peel. Bij het B+E 312 Squadron gezeten. Toen waren er nog Thunder Strikes op
Volkel. Ook was daar toen het 31 1 Squadron. In verband met de aanwezige A-bommen waren
de Ame kanen er de baas. Altijd moesten er twee vliegtuigen stand-by zijn en bij groot alarm
binnen 3 minuten in de lucht kunnen zijn.
De klassen voor mij en na mij zijn ook nog naar Nieuw Guinea uitgezonden. Daar heb ik
achteraf wel spijt van dat ik dat niet heb mogen meemaken.
Terugkijkend is het best een mooie tijd geweest. Maar als je een camavalsweekend binnen
moet blijven, omdat volgens de commandant je haren te lang zijn, dan is dat wel balen.
Voor de centen hoefde je het ook niet te doen. Een geoefend soldaat kreeg 1 gulden 25 per
dag. De bioscoop kostte 0.35 cent. Een gevulde koek 0.10 cent. Kof e of een pilsje bij de
aalmoezenier in het K.M.T. “De Wing” kostte toch ook 0.25 cent.
Gelukkig rookte ik niet, anders was ik er echt niet mee rondgekomen!

Hiermede is een voorlopig einde gemaakt aan de reportage van de in hoofdzaak
dienstplichtige jongens, welke in de jaren ’50 - ’60 hun dienstplicht veivulden op vele
plaatsen in Europa en zelfs verder.
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DE GESCHIEDENIS VAN EEN SHERMAN TANK

De Sherman tank die al heel wat jaren aan de Onderstal nabij het oorlogsmonument staat, trok
al enige tijd mijn aandacht. Vooral omdat hij daar geplaatst werd in een tijd die ik in het
ziekenhuis doorbracht.
Vorig jaar waren we bezig de Brabantse Wal op foto's vast te leggen toen het idee rijpte een
verhaal hieraan te wijden. Een gesprek met Jan Romrners, oud-ondercommandant van de
Woensdrechtse brandweer en tevens oud eigenaar van café "De Gouden Appel" op Korteven,
bracht een afspraak tot stand voor het bekijken van een door hemzelf gemaakte lm over de
berging van de tank.
Heel wat gesprekken met verschillende mensen zouden hiema nog volgen.

De tank, die van Amerikaanse makelij is, behoorde toe aan de Canadese cavalerie. Hij is
waarschijnlijk betrokken geweest bij de bevrijding van Huijbergen, de vliegbasis Woens-
drecht en de gemeente Woensdrecht in oktober 1944 en is vast blijven zitten in het mulle zand
van de Woensdrechtse Heide. Enkele tientallen jaren heeft de tank daar gestaan, waar hij een
geliefd speelobject voor de jeugd was, maar ook steeds verder in het mulle zand wegzakte.

Een man die graag op die Woensdrechtse heide ronddoolde,Jan van Ginneken, toen winkelier
in Hoogerheide, liep al een hele tijd met het plan rond om het gevaarte te bergen omdat het
gevaar kon opleveren voor daar spelende kinderen. Hij zag daamaast mogelijkheden om de
tank als oorlogsmonument ergens een plaats te geven in de gemeente.
Maar er waren nog kapers op de kust. Enkele kasteleins uit Bergen op Zoom wilden de tank ,
die imniddels al voor driekwart in het zand was weggezakt, ook laten opgraven en aan het
gemeentebestuur van Bergen op Zoom aanbieden. Er ontstond nog enige strijd met Bergen op
Zoom op wiens grondgebied de tank stond , maar die viel in Woensdrechts voordeel uit.

Jan van Ginneken kwam meestal van zijn wandelingen terug via , u raadt het al, café “De
Gouden Appel” om er zijn dorst te lessen en legde zijn tankprobleem voor aan de waard, Jan
Rommers.

Nu is een idee snel geopperd, maar de verwezenlijking daarvan is heel andere koek, want hoe
krijg je een zo log gevaarte van ruim 25 ton, dat ook nog vol zit met zand en wie weet wat
voor inhoud, uit die Woensdrechtse heide ?
Een speciaal comité “Tankmonument” werd opgericht onder voorzitterschap van toenmalig
raadslid A.Schuurbiers, met als leden: Willem Brooymans, Giel Cleiren, Jan van Ginneken,
Fons Borremans, Cees van Rijsbergen en Jan Rormners.
Als een geschenk uit de hemel boden enkele technici van het MBA 2 (Materieel Beproevings
Afdeling) in Huijbergen aan om de tank in het kader van een bergingsoefening te lichten en
in hun vrije tijd op te knappen; een gebaar dat door de comitéleden bijzonder op pn'js werd
gesteld. Hier zal wel een pilsje op gedronken zijn.

De rij- en tractieschool van de Koninklijke Landmacht uit Eindhoven werd ingeschakeld en
kwam in oktober 1976 met twee zware Leopard bergingstanks om de Shermantank uit het
zand te halen. Dit was echt geen peuleschil, maar de grond er omheen was tevoren reeds met
de schop door enkele mensen weggehaald.
De bergers begonnen al 's morgens vroeg en rond vijf uur ‘s avonds, het begon al te donkeren,
stond hij op een Low-Loader (dieplader) van de bergingscompagnie uit Nieuw-Milligen, bij

41



Apeldoom, om vervoerd te worden naar de Materieel Beproevings Afdeling 2 van de
Koninklijke Landmacht in Huijbergen.
Het geheel van de berging stond onder leiding van de luitenant P. van Oest. De tank kon
echter niet zo maar even uit het zand getrokken worden, want hij bleek nog in zijn versnelling
te staan en er niet uit te krijgen. De twee Leopard tanks, ieder met zo’n 1700 pk. trekkracht
moesten tot het uiterste gaan om hem los te krijgen. De rupsbanden (tracks) van de oude
Sherman draaiden natuurlijk ook niet en trokken een spoor van ruim een halve meter diep in
het mulle zand. Hierop werd besloten om deze met een lasbrander los te maken zodat hij op
zijn wielen kon lopen . Tot overmaat van ramp begaf ook nog een track van een Leopard het
door de grote inspanning. Maar na deze reparatie was "het zaakje" snel geklaard en stond hij
al snel op de dieplader. De hele operatie stond onder de noemer van een examenopdracht.
Op het MBA-2 werd hij weer helemaal door het personeel in vrije tijd opgeknapt. Alleen de
motor werd er niet meer in terug geplaatst,die bleef in Huijbergen.

Het comité had echter geen nanciele middelen om alle kosten te dragen en besloot de tank
tijdens de braderie in 1977 naast het gemeentehuis neer te zetten. De bevolking kon dan tegen
een geringe betaling het gewicht proberen te raden. Met deze opbrengst konden de kosten
betaald worden van de sokkel waarop hij later geplaatst moest worden.
Op de sokkel werd in bronzen letters "oktober 1944" aangebracht, kosten negenhonderd
gulden. Deze versierselen werden echter al heel snel gestolen, iets wat de mensen die dit alles
realiseerden nog steeds kwaad maakt. Op 6 mei 1978 werd hij door burgemeester J.de Leeuw
o cieel onthuld.

Inmiddels staat de Sherman tank er al vanaf 28 april 1978, dus ruim 23 jaar en herirmert ons
aan een tijd die we nooit meer hopen mee te maken.
Daarom vanaf deze plaats ,a11e respect voor de mensen die dit monument hebben gerealiseerd.
Het schilderwerk is vorig jaar door de gebroeders van Meeteren weer helemaal opgeknapt ,in
hun vrije tijd. Zij zullen binnenkort het chassis onder handen nemen.

Hoogerheide, september 2002 Adrie van Zunderd

Noot: De Shermantank is één van de monumenten die zijn opgenomen in de Kleine
Monumentenroute, die in samenwerking tussen de heemkundekringen het Zuid-
kwartier en de Wilhelmiet uit Huijbergen en de gemeente Woensdrecht tot stand
is gebracht.
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DE HISTORIE VAN HET VERKOCHTE KANON

Een man, die tussen het neerpennen van honderden “getallekes” door, de lach niet kan
vergeten is de gemeenteontvanger.
Over zijn grijze haardos ligt een glans. Z’n ogen tintelen als hij zich gereedmaakt om een brok
dorpsgeschiedenis te veitellen.
Toen de bevrijdende legers in oktober 1944 in aantocht waren, meenden enkele Duitsers er
goed aan te doen in de Huybergse baan achter een oud kanon te gaan staan. Ze vuurden in de
richting Belgische grens, maar toen zij even later tot het besef kwamen, dat de geallieerden
verduiveld aardig konden terugschieten, bonden ze in en verdwenen in de bossen. Ze lieten
het kanon vrolijk achter en het zou stellig door de Engelsen als een trofee zijn meegenomen,
indien de burgervader niet op een reuze idee was gekomen. Hij smeekte de militairen dit
kanon aan Ossendrecht te schenken. Het zou een onverslijtbaar aandenken zijn aan de barre
oorlogsdagen.
De plaatselijke commandant streek over zijn hart. Het kanon werd geverfd en kreeg een
plaatsje naast het gemeentehuis.
“Wij hebben een praohtig kanon”, zeiden de mensen, maar op een goede dag werd het
voortbestaan van het beestje toch bedreigd.
Op een avond zaten in een van de vele cafes enige mannen bij elkaar. Onder hen bevond zich
een opkoper, die het hoofdzakelijk op oud ijzer had gemunt. Hij dronk een biertje en teiwijl
hij aan de toog de kastelein een en ander vertelde, verscheen er in de deuropening een man die
door de caféhouder met een “Ha, daar hebben we de burgemeester” werd onthaald.
“Bent u de burgemeester?” Vroeg de opkoper.
“Ja zeker!” antwoordde de klant.Er ontspon zich een gemoedelijk gesprek, waarbij ook het
kanon ter sprake kwam.
“Wilt u dit kanon verkopen, edelachtbare?”
“Natuurlijk, het staat er toch voor evenveel”, zei de “burgemeester”.
Het duurde niet lang of er was volledig akkoord bereikt. Aanvankelijk werd de prijs van het
kanon bepaald op 450 gulden. Aangezien de opkoper aan de toog de beroerdste niet was,
zakte de prijs tot 100 gulden, “maar dan ook niet lager!”
Het gezelschap ging uiteen en iedereen was hoogst tevreden.
De volgende morgen verscheen de opkoper, die zijn domicilie in Putte had, met een paard in
dc buurt van het gemeentehuis, hetgeen de aandacht trok van verschillende ambtenaren.
“Wat komt u doen?” vroeg een van de heren van de burgerlijke stand.
“Ik heb ‘t kanon gekocht”, antwoordde de opkoper.
“Van wie?”
“Van de burgemeester.” ’
De man, uiteindelijk na veel vijven en nog meer zessen geconfronteerd met de echte
burgemeester, kreeg de grap door.
Hij keerde met zijn paard, dat overigens het kanon geen centimeter van zijn plaats kreeg,
terug naar Putte en meer dan waarschijnlijk dacht hij nog heel lang na over de manier waarop
het hoofd van de afdeling sociale zaken van Ossendrecht een avond gratis bier op zijn kosten
had gedronken!

N.N.
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WATERSTOKERIJ IN DE DERTIGER JAREN TE ROTTERDAM

Waterstokerij bij Delfshaven anno 1930
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WATER EN VUURSTOKERS TE ROTTERDAM.

Wat zijn wij, mensen in de één en twintigste eeuw, verwend met de apparatuur die wij ter
beschikking hebben. Warmwatertoestellen, b.v. boilers, geisers, wasmachines, enz.
Deze dingen liggen alle binnen handbereik en zijn praktisch in ieder gezin of instelling aanwezig.
Ook de waterbronnen stromen uit elk beschikbaar kraantje waar je maar wil. Zowel koud en waar
nodig ook warm! Gas en elektiiciteit worden aangeleverd door de bekende kanalen en zijn (nog!)
steeds voldoende aanwezig.
Wat te denken van die tijden toen die aanvoer van die bronnen er nog niet was: geen stromend
water, gas, elektra, olie?
En dit alles is nog maar zo’n 100 jaar geleden!
Die gemakken van nu zijn toch niet meer weg te denken 1?

Rotterdam is en was altijd een bloeiende havenstad.
Heel veel mensen hebben hier in dit havengebied werk gevonden. Geloof maar dat het werk in de
haven heel veel kracht vergde van die mensen. Daarbij was ook veel vuil werk. Maar het verdiende
redelijk. En dat verzoette de arbeid.

Wat kreeg de arbeidende bevolking bij ons in het Zuidkwartier? De meesten werkten bij 'den boer',
sommigen hadden hun job bij een van de drie steenfabrieken en anderen etsten naar Bergen op
Zoom, waar ijzergieterijen te vinden waren. Op de cichorei-fabriekjes te Ossendrecht werden de
goedkoopste krachten geplaatst. Dat waren dan vnl. meisjes, die van de lagere school af, alhier hun
gram konden halen.
Op enkele vaste knechts na, die ook in de wintennaanden hun kostje konden verdienen, was het bij
de boeren veelal seizoenarbeid. Met veel onbetaalde verlofdagen.
Werklozen, en die waren er velen, vooral in de dettiger crisisjaren, die kregen luttele guldens per
week voor projecten, welke in werkverschaf ngsverband werden uitgevoerd.
Alles bij elkaar genomen: het was armoe troef!

'n Vooitvarende enkeling zocht en vond iets in Rotterdam.
Daar had men hard behoe e aan 'warm water’!
Het was daar, waar de meeste havenarbeiders woonden, dus in de buurt van de schepen. Geloof
maar dat hun kleding en het beddengoed e.d. regehnatig gereinigd diende te worden. Voor de veelal
met rijkelijk bedeelde kinderscharen gezinnen, moest warm water zijn. En met hun schaarse
stookattiibuten moest moeder de vrouw zuinig omspringen.

We trekken de gangen na van enkele pioniers uit het “Woensdrechtse” in vroeger jaren.
Fons Plompen, de oudste zoon uit het gezin van Sjaak Plompen en Mie Borremans, van het
Zandfort. Bij de mensen van toen beter bekend als "Proostje en Mie de Kammer".

Na in Duitsland gewerkt te hebben, ging Fons in de 'bouw' te Del . Bij een ongeval tijdens het
'opperen', werd zijn onderarm verbrijzeld. In het ziekenhuis werd dit euvel verholpen, doch aan zijn
werk in de bouwvak kwam hierdoor een einde.
Van een familielid in Rotterdam, kon hij wat geld lenen en met deze steun begon Fons een
“wannwaterstoke1ij” in deze stad.
Zijn beginnende ondememing was tweeledigi naast de waterstokerij ontstond ook een vuiige liefde.
En, ook in Rotterdam.
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Bij een oom en tante diende een meisje, ook komende uit het “Woensdrechtse”. Zij heette Dien
Moerkens. Warempel, deze Dien was enkele jaren in dienst geweest in het Pannenhuis als hulp in de
huishouding.
Met dit toen gevonnde koppel: Fons en Dien met de waterstokerij, daar was niks mis mee. Beiden
hadden al een goede staat van dienst opgebouwd. Want zij was niet alleen een goede hulp in een
gezin, maar ook voor de klandizie was ze uitermate geschikt.

Maar met liefde alleen ktijg je geen brood op de plank.
Toch, zij trouwden op 6 april 1921 en voor het altaar beloofden zij elkaar trouw voor het leven.
Met het geleende geld werd een bestaande waterstokerij gekocht in de Van Lennepstraat 33 te
Rotterdam in de wijk Spangen. Het was begin 1922. Ook verkochten zij diverse winkelwaar.
De slogan in die tijd gold toen (en nu nogl): “In Amsterdam wordt geleefd, in Den Haag wordt
geregeerd, maar in Rotterdam wordt gewerkt!”

Een”waterstokei” leverde heet water voor het bad en de was.
Een grote ketel met een doorsnee van 1 meter en 2 meter hoog, goed gelsoleerd ingebouwd in een
omringde stevige muur. Een dn1k- en temperatuurmeter met een peilglas tegen de muur.
Een stookgat met een uit ijzer gegoten afsluitdeur en een a apkraan en: de "waterstokerij" was
hiennee compleet.
Er werd gestookt met hout en kolen(cokes). Hout was het goedkoopste, dat werd uit de haven
opgevist en gedroogd, in blokken gezaagd en opgestookt. Kolen in het klein was duur.
Collectief aankopen uit het schip was het voordeligst. Maar, een goede samenwerking was wel
vereist.

De klanten komen.
Om half 5 wordt het vuur aangemaakt.
Om 7 uur komen de eerste klanten. Een halve emmer heet water kost 2 cent; een emmer (vol) is 3
cent. Ook wordt in vaatjes geleverd, plm. 2 emmers, kosten 10 cent. Deze vaatjes worden aan huis
afgeleverd. Meestal 2 en 3 hoog!
Om 20 uur gaat de winkel dicht. Zaterdags om 22 uur. Dan zijn de verkopers afgepeigerdll Op deze
dag is het ook afrekenen.

Zo ging het bij “waterstokerij” A. Plompen.
Heel hard Werken! Maar de zaak liep goed en Fons kon zijn geleende geld a ossen.
Na Fons en Dien beginnen een waterstokerij: Neel Moerkens, getrouwd met Jan van der Heijden
(van Pietje Host), Louis Moerkens, getrouwd met Nelie van Oevelen, Piet Moerkens, getrouwd
met Ali Hofstede. Ook Frans Moerkens volgde hun voorbeeld. Hij was getrouwd met Lies van
Loon.
In deze perioden werden Fons en Dien verblijd met een dochter: Catrientje en een zoon: Cor. Die
naam komt me ergens wel bekend voor. Dit jonge ventje is geboren op: 29-7-1925 1
We komen er nog wel achter 1?

Na deze 5-ledige 'familieaangelegenheid', huurde Fons Plompen een grote loods bij de spoorwegen
en kocht als ingeschrevene bij de KvK. de kolen rechtstreeks bij de mijnen in Limburg.
Bemard Moerkens, nu de zesde Moerkens in successie, reed de aangevoerde kolen uit de wagon
naar de a iemers: de familie e.a..
Dat dit een sterke eenheid was, die gehele Plompen-Moerkens-combinatie, behoe geen betoog!

Toch was dit nog niet de laatste loot (Bemard) van deze clan.
Kees Plompen (van 'Proostjes'), geboren 5-9-1907, huwde met Stien Moerkens op 2 mei 1934.
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Die Stien Moerkens was eerder als hulp bij haar zus Dien en zwager Fons in dienst genomen. Stien
was pas van school en ze was 13 jaar, toen ze bij Fons en Dien in dienst kwam.
Zij nam gretig deze job aan en het bleek al gauw wederzijds een gouden greep te zijn.
Ook zij, Kees en Stien, betrokken een waterstokerij in de Herman Costerstraat in Rotterdam Zuid.

Werd van het begin af een en ander met een duwkar (stootskar) vervoerd, in 1925 werd
hondentractie aangescha . Later werden met paard en wagen de kolen uit de spoorwagons naar de
diverse adressen bezorgd. Weer later werd een vrachtauto aangekocht. Men werd steeds mobieler.
De waterstokers van de gecombineerde 'P1ompen-Moerkens-natie'gingen voortvarend te werk.

Maar! De zaken werden wreed verstoord: in de mei-dagen 1940: op dinsdag 14 mei rond 13.00 uur
bombardeerden de Duitsers het "halt" van Rotterdam. De hele binnenstad werd totaal verwoest.
Die zaken! Ach, erg! Maar de mensen, hun gezinnen, de nazorg en de vele doden. Dat alles is
onherstelbaar leed. En waarom?
Amper van dit eerste schiikbeeld bekomen, werden we er dagelijks aan herimierd dat het compleet
oorlog was. Vooral zo’n havenstad als Rotterdam: het was een grote chaos!

Voor Fons Plompen was de maat vol. Met zijn gezin zocht hij “nistiger” oorden. Zij kwamen terug
in Hoogerheide, waar een voorlopige intrek genomen werd bij zijn ouders. Later liet hij een huis
bouwen aan de Antwerpsestraatweg.
De onroerende zaken, welke hij in Rotterdam achterliet, werden beheerd door een goede kennis.
Fons, stierf in augustus 1951 op 58 jarige leeltijd aan een ongeneeslijke ziekte.
Zijn vrouw Dien is op 77 jarige lee ijd overleden.

Het volledige wasprogramma zag er als volgt uit:
Moeder de vrouw bestelde warm waswater, dat maandagmorgen door de waterstoker zou worden
bezorgd in een houten watertormetje.
Een schaaltje voor wat zachte zeep (groene), 1 ons bleekpoeder en 'n zakje Reckitts blauw.
Op zondagavond de was in de soda gezet (koud water) en de gesnipperde Sunlight zeep erbij
gevoegd. Volgende morgen: warm water, de was erin en het jngewreven bleekpoeder gezift en de
was ging “in de poedef’. Gespoeld, gewrongen, met de hand ofwringer, voor zover er die was. De
was werd op de zolder te drogen gehangen.
Dit wasproces nam de hele maandag in beslag en van eten klaarmaken kwam gewoonlijk niets in
huis. Ja, soep halen in het “Soephuis”: 5 cent per portie.
De huisvrouwen waren toen echt niet te benijden.

Maar! De waterstokers hadden zeker geen normaal leven. Als er dan nog wat po danten bij waren,
werd bij deze mensen vaak de “spoeling” heel dun.
Kinderen werden er op uit gestuurd om hout te verzamelen en de grotere moesten ook meehelpen
heet water te sjouwen.
In de maaltijden voor deze mensen waren wel wat afvalstoffen verwerkt. Ja, wat in de winkel
overbleef en aan bederf onderhevig was. Ieder kruimeltje suiker dat aan de birmenkant van de
baaltjes kleefde , werd er uitgeschud, met sto haar, enz..
Vele huismoeders hadden bepaalde wekklanten. Iedere ochtend om 5 uur moesten de marmen
geroepen worden om op tijd op de werkplaats te zijn. Dit gepor leverde 6 cent per week op.

In 1930 waren er in Rotterdam 700 bediijljes gevestigd die de mensen van warm, of liever gezegd
van heet water voorzagen.
De meeste waterstokers kwamen van het platteland, waarvan velen uit West-Brabant.
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Wat was er zoal te koop bij de water- en vuurzaken?
Voor de jeugd: zure bollen (van die wijnballen), toffees, doosjes klappertjes.
Voor licht en warmte: petroleum, gaskousjes, lampkatoen, kaarsen, gaspenningen, bosjes
aamnaakhout (pikkelhout), kolen, vuurmakers (tonteldozen), turf, briketten (uit de Oranje Nassau-
mijnen).
Voor de schoomnaak: zeep, bezems (ook rijzen), geest van zout, mottenballen, koperpoets, Schur,
Vim, schuurzand en schuuipapier, en voor toiletpapier prees men aan:

Is dat wat?
Drie rollen voor je gat
Het is wijd en zijd bekend
Drie rollen voor 10 cent.

Verder in losse hoeveelheden: capucijners, groene eiwten, stroop, basterdsuiker, rijst, en verpakt:
kwattarepen, Radion zeeppoeder, Van Nelle artikelen, M+S anijstabletten, Blue Band en
kamemelkzeep. Bij diverse collegae-stokerijen, nog meer ofminder in hun assoitiment.

Waterstokerij J.B. Borremans.
Nog één van de vele West Brabanders uit onze streek, hee het gepresteerd een waterstokerij te
beginnen in Rotterdam: n.l. Tiest Borremans.
Deze jongeman trouwde met Liesbeth Goossens, de zus van Thij s, (waarover later).
Tiest nam de water- en vuurzaak over van zijn zwager voomoemd. Deze zaak was gevestigd in de
Prinsenstraat.
Buiten het warm water waren de andere verkoopproducten als bij de voorgaanden.
Het echtpaar Borremans-Goossens begon in de periode 1928/29. Die whiter was extreem koud.
Zodoende werd een uitgebreider beroep gedaan op het leveren van heet water en alles wat ermee
samenhing, kolen, wasproducten, enz..
Ook het gezin werd verrijkt met een zoon Toon, dan een dochter Annie en dan weer een zoon
Joop.
Dat de kinderen werden opgevoed in een hardwerkend gezin, waarin ook de jeugd een handje
toestak, blijkt, uit hun latere loopbaan.: Toon werd directeur van een Siemens-vestiging te Rijswijk
bij Den Haag. Annie werd directie-secretaresse in een andere zaak. En de jongste, Joop, werd leraar
M.O. standplaats Oosterhout.
Echter de keerzijde van dit arbeidzaam leven was, dat vader Tiest op 66 jarige leeftijd is gestorven
(hartstilstand).
Zoon Toon, geboren in 1930, werd slechts 59 jaar. Hij overleed tijdens de bouw van een nieuw huis
waarin hij, samen met zijn gezin, onbekomrnerd hoopte te genieten.

Toon Borremans, de broer van Tiest, hee in de mobilisatieperiode, eind dertiger jaren tot de
capitulatie in 1940, de zaak waargenomen, daar Tiest onder de wapenen werd geroepen.
Tiest zijn broer Toon heeft in 1934 met de auto een accident gehad, waardoor deze deels invalide
werd.

Ziezo, dat was over de waterstokerij van Tiest Borremans in Hoogerheide beter bekend als Tiest
van “polders”.

Eer ik nu een volgende waterstokerij ga belichten, wil ik even een paar dingetjes ove1”water” en
“vuur” vertellen:
WATER en VUUR zijn onverenigbaar, twee componenten, die altijd gescheiden van elkaar blijven!
Spreekwoordelijk: "Die twee, dat is net water en vuur".
"Hij kijkt, ofhij water ziet branden".
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Om vroeger vuur te maken gebruikte men een vuursteen oftondeldoos.
In 1826 vond men in Engeland de “lucifer” uit.
In 1855 vond men in Zweden de “lucifei” uit.
Kooltje vuur kopen: brandend houtskool in testje,
In 1915 gaspenningen kopen voor de gasmeter,
In 1917 te Maassluis van gasverlichting naar elektriciteit,
Een mud kolen = 70 kilo,
Om 3 a 4 uur ‘s morgens stoken voor heet water,
Vanafhet 6de uur begirmen met de was,
Heet water naar boven dragen veroorzaakte vaak ongelukken.
Stop voor afsluiting vaatjes met getaand jute.
Met de nu volgende ‘Waterstokerij‘ pleeg ik plagiaatl
Ik vind dit verhaal over deze zaak zo goed geformeerd dat ik dat maar letterlijk zo ovemeem: (met
toestemming 1!)

WATERSTOKERIJ in de grote stad.
"Je bent jong en je wilt eens wat.
Met dit motto leefden vele mensen in de jaren 20 in de vorige eeuw.
Zo ook mijn ouders, te weten: Thijs van de Witte Goossens (geboren 15 mei 1900 te Hoogerheide)
en Marie van Dictus Verdult, (geboren 9 januari 1903 te Hoogerheide) mijn peetoom!
In 1924 waren ze getrouwd en hadden zelf een prachtig huis gebouwd in Hoogerheide.
Mijn vader was de hele dag op de baan. Hij verkocht van alles: levensmiddelen, textiel en vele
andere dingen, maar de verdiensten waren niet bijzonder.
Kort na elkaar waren er 3 kinderen in het gezin gekomen, dus er bleef steeds minder te verdelen in
huize Goossens.
Mijn vader had ook de mooie verhalen gehoord. In Rotterdam, in de grote stad in het Westen van
het land was nog veel te verdienen.
In 1928 trokken mijn ouders de stoute schoenen aan en namen de grote stap. Ze vertrokken naar
Rotterdam en wilden daar een waterstokerij beginnen.
Ze trokken naar de Prinsenstraat in het centrum van Rotterdam. Maar waar kwamen ze terechtll
Ze waren echt van de hemel naar de hel verhuisd. De ratten liepen door de winkel en het huis, als je
dat temninste nog een huis kon noemen.
Daar wonen met 3 van die kleine kinderen. Mijn moeder heelt daar menige traan gelaten en heeft
mijn vader meerdere malen gevraagd terug naar Brabant te gaan. Maar, nee hoor, hier was groot
geld te verdienen.
Na korte tijd konden mijn ouders een veel grotere winkel met huis kiijgenll
Hier hadden ze een pijpenlade als keuken, waar de gehele dag werd gewoond en boven hadden ze
een kamer met een alkoof en een heel klein zijkamertje. Boven was echter geen water, geen keuken
en geen toilet.

Toen mijn ouders waren verhuisd, kwam de zus van mijn vader met haar gezin naar de
Prinsenstraat. Ook zij verhuisden na een korte tijd naar een andere winkel in Rotterdam, waar zij
ook tot ver na de oorlog hebben gewoond. Ook zij hadden een waterstokerij.
Na mijn tante hee ook de jongste broer van mijn vader de stap naar Rotterdam gewaagd met zijn
vrouw, maar zij hadden het zeer snel gezien.
Onder deze omstandigheden houdt het nog geen dier uit, laat staan een mens.

Ja een waterstokerij, wat houdt dat in?
De verkoop van wann water, hout, petroleum en levensmiddelen. Maar hoe moeten wij ons dat
voorstellen?
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Op zondagavond ging mijn vader de ketel opstoken, want de volgende ochtend moest er al vroeg
warm water zijn. De mensen kwamen dan emmers wann water kopen. 3 Cent per emmer.
De was moest op maandag worden gedaan.

Maar sommige mensen hielden meer van kletsen, dus na verloop van tijd was het water weer koud
geworden, dus moesten ze weer nieuwe emmers kopen.
Sommige mensen wilden echter alleen water kopen, maar geen waspoeder. Deze klanten werden al
heel snel door mijn vader geweerd.
Om de zoveel tijd moest de ketel echter worden schoongemaakt.
Op zondagavond moest ik dan in de ketel kruipen en de wanden albikken. Een heerlijk werkje, maar
het moest wel snel gebeuren, want de ketel moest worden opgestookt.

Gelukkig waren in die jaren ‘20 en ‘30 veel Brabanders en Zeeuwen naar Rotterdam en omgeving
getrokken. Zij hadden zich daar verenigd in een Inkoopcombinatie: “Onderling Belang”.
Door deze combinatie werd centraal ingekocht en konden de waterstokers daar hun inkopen doen.
Maar alleen van water en levensmiddelen was maar net te leven, vooral met een gezin met 3 kleine
kinderen.Bij wijze van spreken: het brood zonder beleg werd verdiend.

Dus werd er naar een alternatief gezocht en dat werd gevonden in de steenkolen. Deze werden ook
weer door Onderling Belang ingekocht.
Door de komst van de kolen werd nu ook het beleg verdiend, maar de taak van de moeder in het
gezin werd nog zwaarder. Op de dagen, dat mijn vader kolen ging bezorgen, moest mijn moeder
voor het gezin zorgen, de winkel draaiende houden en ook nog zorgen dat het huishouden werd
gedaan en dat het eten op tijd op tafel stond.

Tegenover onze winkel was een lagere school. In de winkel hadden wij een etalage, waar snoep lag
tentoongesteld. Dus voor en na schooltijd kwamen de kinderen snoep kopen. 2 Dropjes voor 1 cent
en elke keer kon mijn moeder vanuit de keuken weer naar voren lopen.

De kolen bezorgen was ook geen leuke bezigheid. De kolen werden in eerste instantie per mud
verkocht, dus mijn vader bezorgde de kolen per heel mud. De kolen werden met paard en wagen
bezorgd. De meeste huizen in Rotterdam waren 2 of3 hoog, dus het was constant trap op trap af.
Later werden de kolen ook in zakjes verkocht en ook vanuit de winkel. Deze zakjes moesten ook
door mijn vader worden klaargemaakt.
In principe kwam het er op neer, dat de winkel door mijn moeder werd gerund en de kolen was mijn
vader zijn afdeling.
Ook de winkel moest minimaal 2x per week worden geboend, maar als het had geregend meerdere
keren en dat was weer de taak van mijn moeder.

Toen mijn broers en mijn zus ouder werden, moesten zij en later ook ik meehelpen in de winkel.
1VIijn zus kon ‘s zaterdags in de winkel meehelpen en de jongens moesten in de kolen en de
petroleum meesjouwen.
De winkel ging ‘s ochtends om 8 uur open en in principe ‘s avonds om 6 uur dicht. Maar na
sluitingstijd werd er geregeld aangebeld, want men was weer wat vergeten.

In de jaren 30 was het met de economie niet zo best gesteld, dus werd er door de klanten constant
gepofd. Er was toen wel a iemerscrediet, maar geen leverancierscrediet.
Mijn ouders hebben in al die jaren van maandagmorgen tot zaterdagavond laat altijd hard gewerkt.
Alleen de zondag hadden zij vn'j.
s'Ochtends eerst naar de kerk en s'middags werd er boven gezeten in de mooie kamer. Maar, alleen
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op zondag.

Zo hebben mijn ouders hun gehele leven heel hard gewerkt tot midden in de jaren 60.
Maar de laatste jaren waren geen vette jaren meer door de opkomst van De Gruyter, Simon de Wit
en de Spar.
In 1964 zijn zij er mee gestopt, maar zij hebben samen niet lang van hun pensioen kunnen genieten.
In januari 1965 kwam mijn vader te overlijden en 4 jaar later mijn moeder".

De jongste zoon (Sjaak) over het gezin Thijs Goossens en Marie Verduld.
De laatste waterstoker, die zich te Rotterdam vestigde, om dit beroep uit te oefenen, was Johannes
(Wamies) Schuurbiers.
Hij vertelde mij, dat hij gestart is op Allerheiligen 1952.
Wannes zorgde voor heet water en zijn vrouw verkocht aanvewvante artikelen en kruidenierswaren.
Broer Piet, getrouwd met Wies Verbeek, was enige jaren tevoren met warm water en kolen
begomien. Wanneer precies kon Wannes niet zeggen.
Oom Ko Stuijts was dan weer daarvoor met een stokeiij, kolen en kruideniersartikelen begonnen.
Zwangere vrouwen, zei Wames, vragen altijd om een zure bom (augurk) als toegi .

Leveranciers, die het hete water naar boven torsten, moesten tegelijkertijd de mannen wekken, die
in de haven gingen Werken. Dat gebeurde dan rond 4 uur in de morgen.
Eemnaal werd een zak kolen iets te laat besteld door onvoorziene omstandigheid. Neem 'm maar
mee terug, zei de persoon, waar hij moest afgeleverd; ik heb al bij een ander besteld!
En prompt schudde Stuijts de zak kolen boven aan de trap uit!
"Ziezo", je ruimt hem wel op hé 11
Ja, zei Wannes, die dingen gebeurden ook wel.
Kolen werden gezamenlijk ingekocht. Dit scheelde in de prijs en zodoende in de marge.

H. de Laat Aegidiusstraat 95 b
L. van Opdorp Bloklandstraat 110 a
M. J. Goossens Buitenhofstraat 60 a
L. Goossens Eleonorastraat 11 a
C. Goossens Kettingstraat 68 a-b
A. Plompen Van Lennepstraat 33 a
A. Stuijts Meermansstraat 50
F. Plompen Passerelstraat 43 b-54 a
S. Plompen Paul Krugerstraat 26 a
A.C. Somers Slachthuisstraat 10 a
C. Somers Speelmanstraat 6
L. Mous Vletstraat 52 b-54 a
C. Somers Vriendenlaan 44 a-b
A. van Opdorp Wilhelminastraat 25 b
J.C. Stuijts Wollefoppenstraat 75 a
P.J. Mous Zoomstraat 128 a-130 b
K.C. Somers Zwaanshals 161 b

Al deze mensen hebben het zwaar te verduren gehad met hun "Water- en Vuurstokerij" in het
Rotterdamse.
Een keihard bestaan, dat voor velen niet ofnauwelijks te dragen was, ten koste van hun gezondheid,
hun levensvreugd en hun kinderen deden vaak mee in de zware taken.
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Het gezin van meester Suijkerbuijk woonde op de hoek, Antwerpsestraatweg-Duinstraat, thans
Nemar.
Pal naast dit gezin was de woning, annex winkel gevestigd van de familie Goossens.
Om dit gezin te ontleden zien we daar: Adrianus Goossens gehuwd met Maria Bogers, en hun
kinderen: Catharina, Comelis, Marinus, Elisabeth, Mathijs, Frans en Louisa.
Vader Goossens stond onder de Hoogerheidense bevolking beter bekend als de 'Witte' Goossens.

Waannee verdiende dit ouderpaar de kost?
Wel, in hun winkel werden giutterswaren, los of verpakt, aan de klant verkocht. Ook
schoonmaakartikelen, snoep (een lekkernij waren destijds de negerzoenen). Ook voor klompen e.d.
kon je daar terecht. Eerlijk gezegd: nogal wat gezelliger dan die grote 'boerenschuren' van
supermarkten van heden ten dage.
Maar, Adrianus leurde met paard en kar ook langs de deur. Voor ouderen was dit ideaal. Later zou
Mathijs deze taak ovememen.

Mathijs Goossens

We vervolgen nu de weg, welke een der kleinzonen heelt bewandeld. En dat is Dick, mijn
naamgenoot.
Deze nazaat was een der zonen van Mathij s, getrouwd met Marie Verduld.
De opa van Dick was Dictus Verduld. getrouwd met Elisabeth Adiiaansen. Deze opa was mijn
peetoom. Dus 3 Dicken!
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Wat was nu het verloop van Dick I (zo zullen we hem noemen)?
Dick 1 werd geboren op 1 september 1924. In de kerk van Hoogerheide gedoopt en ontving daar de
namen: Benedictus Adrianus.
Over zijn jeugdjaren: crisistijd, oorlog, verhuis naar Rotterdam, enz. is mij weinig bekend.

Na de schooljaren en al die roerige tijden kwam bij Dick 1 een bepaalde roeping naar boven.
In november 1947 vertrok hij naar Oostenrijk en belandde in het Sti klooster: Klostemeuburg en
trad daama op 25 november 1951 in het Benedictijnenklooster: Sti Gottweig bij de novicen.
Abt Wilhelm gaf hem de ordenaam: Beithold, de naam van een heilige, die in de stichtingstijd van
dit klooster (ruim 900 jaar geleden), eerst Prior en later Abt van Garsten was.
Na het noviciaat, dat hij in Stilt Kremsmtinster volbracht, trad hij in bij de orde der Benedictijnen te
Sti Gottweig.
Zijn eerste en tweede professie kwamen resp. 26-11-1952 en 27-5-1954.
Op 27 juni 1954 werd hij tot priester gewijd door de toemnalige Bisschop Coadjutor van St. Polten,
Dr. Franz Koning in de Kremser Piaristenkerk.
Van 1954 tot 1963 werkt Pater Berthold als kapelaan in Hainfeld en vanaf 1963 een
verantwoordensvolle dienst in de gemeenschap: Novicemneister en Klerikalermagister, Sub-prior
van 1964-1971 en van 1973 tot 1976.
16 Jaren was hij de Geestelijke Vader der Zusters van St. Reginald te Angeren.
Op 13-8-1976 benoemde Abt Clemens hem tot Prior.
Pater Berthold was 16 jaar medewerker en plaatsvervangend Abt.
I-Iij was in grote liefde en trouw aan de Abt en de Gemeenschap verbonden.
Op 1-10-1992 werd Dick ontslagen uit zijn Prior-ambt, dit op meennalig verzoek van hemzelf,
wegens zijn slechte gezondheid. De Abt gafhieraan gevolg.

Zeker 30 jaren ging Pater Beithold door een lijdensweg, door diverse zware ziekten.
In die tijd sterkte hij zich in geloof en verbondenheid.
Ondanks de zware lichamelijke kwellingen, die hij onderging, verloor hij nooit zijn uitstraling, zijn
vrolijkheid en optimisme.
Wij danken hem hiervoor. Ook veel dank aan de vele artsen, verplegenden in ziekenhuizen en
nazorg, die hem met kemiis en zorg hebben bijgestaan.
En op het laatst het aitsenteam en Zusters van AH.K.Wels.
Op 17 december 1992 stierf deze moedige priester, welke zijne beloften in dienst van den Heer ten
volle heeft nagekomen.

Ossendrecht, september 2002. Dick Adriaansen.
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SAMENSTELLING BESTUUR HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER"

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

De heer L. van den Bergh
Aviolandalaan 29, 4631 RP Hoogerheide
§ 0164 - 613339
E-mail: mjvandenbergh@wanadoo.n1

De heer J. Halters
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Q 0164 - 672854

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

De heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
E 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 A. van Veldhoven
Pottenbergen 6, 4641 HK Ossendrecht
E 0164 - 674505

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

56

voorzitter

onder-voorzitter

secretaris

penningmeester

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid



Contactadressen van de werkgroepen van de Heemkundekring "Het Zuidkwartier

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

ll Documentatie

12 Kruidentuin

13 Museum

14 Fotogra e

15 Genealogie

16 Creatief

Het bestuur verwelkomt suggesties van onze leden voor eventuele andere werkgroepen

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

Vacant

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

J. Halters, Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht,te1. 0164 - 672854.

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

Mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal,
Raadhuisstraat 114, 4631 NJ Hoogerheide,
te1.0164 - 612536.

AA 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.n1

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

Bestuur.

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

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

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

G. Kil, Moleneind 37,
4641 SB Ossendrecht, tel. 0164 - 672887

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

Mevr. C. Dingemans - Bogers, Mo1endreef56
4641 CX Ossendrecht, tel. 0164 — 672885
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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,
Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht.
E 0164 - 672854.
De normale a eveiingen kosten € 3,25 per stuk.
Speciale uitgaven en dubbeltijdingen kosten € 4,-- per stuk.
Gebruikte, in goede staat verkerende Tijdingen kosten € 2,-- per stuk.

Inlichtingen betre ende 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.
E 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 kumien zich opgeven door middel van storting van de jaarcontributie ten name van
penningmeester "Het Zuidkwartier" bij de Rabobank te Ossendrecht op nr. 14 05 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 gedee1te(n) daarvan in welke voim dan
ook, is zonder toestemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen niet toegestaan.
De heemkundekring "Het Zuidkwartier" aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.

 ;Tijding 2001-3, foto op blz. 9.
Volgens W. Gieles — Van Giels is no. 4 mevr. De Kanter en no. 5 de heer Bijlemer.
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Op de voorplaat een fragment van

de kaart van Jacop van Deventer,

cartograaf 1512 - 1575, gecopieerd

met toestemming van dc uitgever,

M. Nijhoff te ‘s-Gravcnliage.




