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Jaarverslag 2014 

 

Bestuursvergaderingen 

Er zijn het afgelopen jaar 10 bestuursvergaderingen geweest en 1 Algemene 

Ledenvergadering. In deze vergaderingen werd van alles besproken om de vereniging zo goed 

mogelijk te laten functioneren. De volgende zaken in het bijzonder zijn gepasseerd: 

 PR & communicatie; 

 Vervanging Galerij; 

 Aanschaf en onderhoud heemhuisje.  

 

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 27 april 2014. Tijdens deze vergadering werd 

het jaarverslag vastgesteld en werd er financiële verantwoording afgelegd. Tevens werd er 

ingegaan op de plannen rondom het onderhoud cq aanschaf van het heemhuisje plus 

vervanging van de Galerij.  

Cor Cleeren (bestuurslid) en Esther Cleeren (secretaris) worden herkozen als bestuurslid.  

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestond in 2014 uit: 

 

Jan Luysterburg (voorzitter) 

Cees van Beeck (vice-voorzitter) 

Bep Klaassen (penningmeester) 

Esther Cleeren (secretaris) 

Luce Hengst (bestuurslid) 

Dees Verbeek (bestuurslid) 

Cor Cleeren (bestuurslid) 

= Regulier aftredend in 2016 

= Regulier aftredend in 2016 

= Regulier aftredend in 2015 

= Regulier aftredend in 2017 

= Regulier aftredend in 2015 

= Regulier aftredend in 2015 

= Regulier aftredend in 2017 

 

Ledenaantal en contributie  

Het ledenaantal bedroeg op 1 januari 2015 516 leden tegenover 532 leden op 1 januari 2014. 

De contributie is per 1 januari 2014 gehandhaafd. Ze bedraagt € 20.00 voor de bezorging in 

de gemeente Woensdrecht. De overige abonnementsvormen zijn eveneens hetzelfde gebleven. 

Voor postbezorging in Nederland bedraagt dit € 28.00 en voor België € 30.00 

 

Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestond in 2015 uit mw. Wattel en dhr. Hommel. 

 

In 2014 bestond de kascontrolecommissie uit dhr. vd Bergh en mw. Wattel. 



2 
 

Lezingen / activiteiten  

De volgende activiteiten werden in 2014 georganiseerd of er werd een bijdrage aan geleverd 

door leden van onze heemkundekring.  

 

Lezingen: 

 09-02: “Jeroen Bosch” door Ben Hartman 

 27-04: “Sjef Adriaansen, Pelgrim naar Engeland” door Wim Adriaansen. 

 25-05: “Dorp in de Golfslag” door Jan Bosters. 

 21-09: “De Geschiedenis van de tandheelkunde” door Ben Hartman 

 02-11: “Cafeetjes” vertoning door John van Dooren en Jac van den Bussche 

 14-12: “Kerstshow” door Cor Swanenberg en Henk Verhaagen 

 

Thematentoonstelling: 

5 april was de officiële opening van de thematentoonstelling van 2014. Deze tentoonstelling 

was in zijn geheel gewijd aan foto’s uit het Zuidkwartier. Deze thematentoonstelling werd 

verzorgd door de fotowerkgroep. 

 

Deelgenomen aan of (mede)georganiseerd: 

 5 en 6 april Museumweekend; 

 13 en 14 september Open Monumentendag; 

 “Jet en Jan” om basisscholen te interesseren voor onze cultuurhistorie; 

 Cukids; 

 Platform Brabantse Wal; 

 18 december Vrijwilligersmiddag met een optreden van de Glacis. 

 

Praatmorgen: 

Op 10 eerste zondagen van de maand (behalve in de zomerperiode) kon men deelnemen aan 

de praatmorgens in ’t Kwartier. Daarnaast kon men elke maandagochtend hier terecht voor 

het wekelijks “bijkletsen” over vroeger en nu. 

 

Regulier overleg met de gemeente: 

Ook in 2014 heeft onze heemkundekring, in combinatie met heemkundekring de Wilhelmiet, 

regulier overleg gevoerd met de gemeente over diverse zaken.  

 

Onderscheiding  

Jos Halters willen we graag uitroepen tot erelid van Heemkundekring het Zuidkwartier. Bij de 

komende Algemene Ledenvergadering zal hierover gestemd worden.   

 

Werkgroepen 

 

Archeologie 

Leden van de werkgroep hebben zich bezig gehouden met onderzoek naar de geschiedenis 

van de boerderij en de voormalige buitenplaats in Grijpskerke (Zeeland) in 2005 werd het hof 

Ravenstein opgenomen op de archeologische monumenten kaart (amk) als terrein van hoge 

archeologische waarde. In de 15e eeuw was het stuk grond waarschijnlijk eigendom van Anna 

van Bourgondië . In de 18e eeuw transformeerde de boerderij tot buitenplaats, en in de 19e 

eeuw weer tot boerderij. De ruilverkaveling heeft de oude grachten gedempt. Leden van de 

werkgroep hebben zich bezig gehouden met het determineren van scherven uit de oude 

grachten. In het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog hebben leden van de 
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werkgroep meegedaan aan een excursie naar Hulst en Terneuzen. In Hulst stond het 

streekmuseum in het kader van de eerste wereldoorlog met als thema 'Grenzen aan een 

grenzeloze oorlog'. O.a. werd de grens nagebootst met de elektrische draad, en werden er 

voorwerpen en schilderijen getoond uit de periode 14/18. Vervolgens was er een lezing over 

de stadsmuren van Terneuzen, gevolgd door een gegidste stadswandeling. In het kader van 

100 jaar WO 1 heeft het Griekenlandcentrum uit Gent in samenwerking met de universiteit 

van Gent een lezingen reeks georganiseerd waarbij de aandacht wordt gericht op alle grote 

oorlogen in de geschiedenis. Er werd gestart met de Trojaanse oorlog, Atheense veldheren 

en Perzische grootmachten, om te eindigen met WO 1. Leden van de werkgroep hebben aan 

de lezing van Jorrit Kelder deelgenomen, met het onderwerp 'Troje en de oorlog'. Het ligt in 

de bedoeling om ook deel te nemen aan de andere lezingen. De werkgroep is een aantal keer 

bij elkaar gekomen op informele wijze. Leden van de werkgroep hielden zich bezig met de 

waardekaart en contacten met de gemeente. Leden van de werkgroep hielden zich bezig met 

contacten met andere heemkundekringen. Afgelopen jaar zijn er geen uitstappen door de 

werkgroep zelf georganiseerd, maar dat ligt wel weer in de bedoeling. Ook de wandelingen/ 

excursies naar de schorren van Rilland zijn dit jaar niet doorgegaan. Leden van de werkgroep 

onderhielden contact met de stadsarcheoloog van Bergen op Zoom. 

Dialecten: 

Het jaar 2014 was voor de werkgroep een zeer rustig jaar. De leden hebben besloten te 

werken aan een derde boek, ditmaal met verhalen in de diverse dialecten van het 

Zuidkwartier. Maar het verzamelen van dialectwoorden en zegswijzen gaat natuurlijk ook 

gewoon door. Met name vanwege hinderlijke gezondheidsproblemen van de contactpersoon 

kwam de werkgroep in 2013  slechts 2 keer bij elkaar, te weten op 27 maart en 27 november.  

 

De werkgroep mocht Jan van Elzakker begroeten als nieuw lid van de werkgroep. Daardoor 

telt de werkgroep nu weer 9 leden. Op 7 mei overleed Bertus Ars. Bertus was weliswaar geen 

lid van de werkgroep, maar hij was er wel nauw mee verbonden. Zo leverde hij bijvoorbeeld 

de foto’s voor de beide woordenboeken. 

 

Onze contactpersoon werd hoofdredacteur van het tijdschrift Brabants. Nadat er in 2013 geen 

enkele editie van Brabants was verschenen, met name doordat de Provincie de subsidie had 

stopgezet, werd in 2014 de Stichting Brabants opgericht. Hierdoor kreeg de redactie de kans 

om opnieuw te beginnen en een jaar lang te verschijnen. In juni, september en december 

kregen de nieuwe abonnees het prachtige kwartaalblad over Brabantse taal in de bus. 

 

Onze contactpersoon is tevens, samen met Cor Swanenberg, redacteur en presentator van het 

Brabants Boekenweekboek. In het Brabants Boekenweekboek 2014, met als titel Alle kanten 

op!, verschenen maar liefst 3 verhalen van onze leden. Tijdens de presentatie van het boek in 

Lith, op 23 februari, werd Edy Minnebach zelfs uitverkoren om zijn verhaal voor te lezen. 

 

Karnavalsstichting de Snoeken kwam in goede samenwerking met de werkgroep op 8 februari 

tot de tweede uitgave van een jaarlijks terugkerend ’t Grwoot Wjeeldrechts Dikteej. Het door 

Edy Minnebach, Jan Luysterburg en Adrie van Zunderd samengestelde dictee werd weer een 

groot succes, met 34 enthousiaste deelnemers, waaronder 5 uit Bergen op Zoom, en Ad 

Borremans voor de tweede keer als winnaar van de Felix Verbeek Wisseltrofee.  

 

Radio Omroep Brabant is helaas gestopt met dialectgerelateerde programma’s en dus ook met 

het succesvolle programma Bij wijze van spreken. De medewerkers aan dit dialectprogramma 

gaven het echter niet op en gingen via de lokale Brabantse omroepen door met het 

programma, dat nu Bij wijze van za’k mar zegge heet. Ook onze contactpersoon heeft hiervoor 
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op 30 juli in Schijndel 7 verhaaltjes geschreven en ingesproken. Helaas zendt ZuidWest FM 

dit programma niet uit. 18 andere lokale en regionale zenders in Noord-Brabant doen dit 

gelukkig wel. 

 

Op 23 juni ging onze contactpersoon naar de opnamestudio van de Blindenbibliotheek in 

Zeist, om daar het verhaal Kopere Ko van Michel de Koning in te spreken. 

 

Steeds vaker valt te constateren, dat onze twee woordenboeken door anderen gebruikt worden 

als bron van kennis. Zo deelde Veronique de Tier, voorzitster van de Stichting Nederlandse 

Dialecten ons mee, dat het boek Dialecten in het Zuidkwartier bij haar op het bureau ligt. Ook 

in de Brabantse Spreukenkalender treffen we steeds meer bijdragen vanuit onze werkgroep 

aan. 

 

Op 1 november was onze contactpersoon aanwezig bij de presentatie van het boek 70 X Paul 

van Paul Asselbergs bij Boekhandel Van de Kreek in Bergen op Zoom. 

 

Eveneens op 1 november namen 2 leden van onze werkgroep en 2 leden van KS De Snoeken 

deel aan het Dialectsymposium, georganiseerd door de Berregse Kamer in Het Zwijnshoofd te 

Bergen op Zoom. Een zeer leerzame dag. 

 

Op 6 november waren wederom 2 leden van de werkgroep aanwezig in Breda, in Boekhandel 

Libris, vanwege de presentatie van het boekje (H)oudoe en bedankt 2 van Rosé Lokhoff, met 

illustraties van Erik Elich. In het boekje troffen we tot ons genoegen een bijdrage van Willy 

Groffen aan. 
 

Op 15 november nam onze contactpersoon deel aan de Internationale Streektaolconferentie in 

de Openbare Bibliotheek te Hoogeveen. 

 

Op 16 november werd de derde editie van het Bergs Woordenboek gepresenteerd. Onze 

contactpersoon kon hierbij helaas niet aanwezig zijn, maar hij ontving desondanks een 

gesigneerd exemplaar. 

 

Eén van onze leden deed voor de derde keer mee aan de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd in 

Boxmeer. Hij bereikte de finale en oogstte veel lof van jury en publiek. 

 

De werkgroep was erg gelukkig met de ‘lezing’ op 14 december door Cor Swanenberg en 

Henk Verhagen, met als titel ‘Kerstmis met humor’, in een dialect dat licht afwijkt van het 

onze. 

 

De werkgroep dankt de redactie van de Tijding vanwege het feit dat zij in elke editie weer 

enkele pagina’s ruimte biedt aan ons. Daarbij valt steeds weer op, hoe mooi en zorgvuldig 

deze pagina’s zijn opgemaakt en geïllustreerd. 

 

De werkgroep dankt tot slot het bestuur voor de zeer geslaagde Vrijwilligersmiddag op 11 

december, waarbij het dialect ook weer een belangrijke rol speelde vanwege het zeer 

amusante optreden van De Glacis. 

 

Distributie:  
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A. van Dijk 

C. Cleeren 

C. van Opdorp 

J. Michielsen 

J. Rens 

L. Paassen 

A. de Jong 

P. Paardekam 

P. de Dooij 

B. Pals 

K. Rennen 

J. Adriaansen 

 

Deze twaalf bezorgers bezorgden in 2014 drie Tijdingen en zeven nieuwsbrieven. 81 leden 

kregen die per post, waarvan 11 in België. De postbezorging werd geregeld door Bep 

Klaassen. Het ging in totaal om 530 leden. 

André Middag en Frans Klaassen waren de coördinatoren voor respectievelijk 

Ossendrecht/Putte en Woensdrecht/ Hoogerheide. 

Documentatie: 

De heren Cor van Opdorp en Rinie Huijps gingen onverdroten verder met het op orde houden 

van het documentatiecentrum. Cor is inmiddels ver gevorderd met de ordening van alle 

bescheiden. Zij waren een vraagbaak voor leden en niet-leden, waarbij het om informatie van 

velerlei aard ging.  

Fotografie: 

Tentoonstelling 

Het jaar 2014 was voor de FWG in de eerste plaats het jaar van de fototentoon-stelling 

Natuurlijk! Mooi Zuidkwartier in museum Den Aanwas. In mei 2013 ontstond het idee en 

vanaf juni in dat jaar is er hard aan gewerkt tot de opening op 5 april 2014. In 2014 moest de 

definitieve keuze van de foto's worden gemaakt en een ontwerp gemaakt worden voor de 

inrichting van de 22 tentoonstellingsborden. Voor  elk bord werd een informatiekaart over het 

betreffende gebied gemaakt. Om de tentoonstelling te verlevendigen en interessanter te 

maken, werden materialen verzameld bij het Grenspark, Brabants landschap en 

Natuurmonumenten. Bij de Vroente leenden we bv 16 opgezette dieren. Er werden affiches 

gemaakt en opgehangen. Alle 128 foto's van de tentoonstelling werden opgenomen in een 

powerpointpresentatie, ook werd er een fotoalbum mee samengesteld, dat in het cafeetje van 

ons museum ter inzage ligt. De foto's zijn inmiddels goed opgeborgen in heemhuis 't 

Kwartier. 

Bertus Ars 

Op 7 mei is Bertus Ars ons ontvallen. Hij was een zeer gewaardeerd en gedreven lid van de 

FotoWerkGroep. Zijn bijdrage aan de tentoonstelling was groot, bijna de helft van de foto's 

waren van zijn hand. Hij heeft nog geholpen bij het inrichten van de borden en op 5 april was 

hij bij de opening van de expositie. Zijn overlijden is ook voor de FWG een groot verlies. 

Nieuwe folder voor het museum 

Frans Klaassen ontwierp een nieuwe folder voor museum Den Aanwas. Samen met Cor 

Cleeren heeft hij die bezorgd bij toeristische knooppunten en campings. Alle leden kregen de 

folder samen met De Tijding. 

Toen en Nu 

Er zijn twee boekjes gemaakt met Toen en Nu - combifoto's. Een van Hoogerheide + 

Woensdrecht en een van Ossendrecht + Putte. Elk boekje telt 20 combifoto's. Er is ook een 

Toen en Nu powerpointpresentatie. Daarin zijn van elke kern minstens 10 combifoto's 
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opgenomen aangevuld met foto's die ongeveer op dezelfde plaats gemaakt zijn. 

Andere projecten 

Jan Hommel heeft de totstandkoming van het tweede deel van het project Raadhuisplein elke 

week gefotografeerd en heeft daar een powerpointpresentatie van gemaakt. 

We hebben bij de gemeente een lijst opgevraagd van monumenten en kunstwerken in onze 

gemeente. We willen deze fotografisch inventariseren. Veel ervan zit al in ons archief, maar 

niet alles en niet allemaal even goed. 

Frans Klaassen verzorgde samen met Jan van Elzakker een presentatie voor de dames van de 

KVO in Woensdrecht. Voor de pauze vertelde Jan over de geschiede-nis van Woensdrecht, 

begeleid met beelden uit het fotoarchief. Na de pauze was er een quiz met oude en nieuwe 

foto's van Hoogerheide en Woensdrecht. De dames waren zeer enthousiast. 

Ook dit jaar werd weer een beroep gedaan op de FWG van de heemkundekring voor oude 

foto's. Zo leverden we fotomateriaal voor de verfraaiing van de Rabobank in Roosendaal en 

het restaurant het Raadhuis in Hoogerheide. 

Nieuw lid 

Rinus Verheggen werd opnieuw lid van de FWG. In het verleden was hij ook al actief voor de 

heemkundekring. Hij maakte in 1992 een diapresentatie met beeld en geluid ter gelegenheid 

van het 15-jarig bestaan van HKK Het Zuidkwartier. Deze presentatie heeft hij onlangs 

gedigitaliseerd. Het is een prachtig document over de geschiedenis van onze vereniging. 

Website 

Tot onze grote vreugde is de website sinds enkele maanden weer in de lucht. Hierop zijn 

inmiddels talloze fotoalbums van de FWG te bekijken. Dit zijn o.a. de albums Oud 

Hoogerheide, Oud Woensdrecht, Oud Putte en Oud Ossendrecht. In elk album zitten een paar 

honderd geselecteerde foto's uit het digitaal archief. Verder zijn er de albums Mooi 

Zuidkwartier, Toen en Nu en Veranderingen in beeld. Ook zijn er albums te zien van diverse 

gebeurtenissen bv vrijwilligersmiddagen en lezingen. 

Bij verschillende artikelen op de website zijn intussen foto's geplaatst. Vaak kan door op zo'n 

foto te klikken het bijbehorende album worden geopend. Frans Klaassen en Jan Luysterburg 

kunnen artikelen en foto's op de website plaatsen. Sebastian Schauenburg is de webmaster.  

 

Genealogie: 

De werkgroep houdt zich nog steeds bezig met het ontcijferen van de borgbrieven van Putte, 

Ossendrecht ,Woensdrecht en Hoogerheide. 

Ook met de volkstelling van Ossendrecht, ze hopen met beide dit jaar klaar te zijn. 

Dan wordt het afgedrukt en ligt het ter inzage in het heemhuisje. 

 

Kruidentuin: 

Rinie Huijps heeft dit jaar weer veel werk verricht aan de kruidentuin en de omliggende 

heggen. Gelukkig heeft hij hulp gekregen van Anton de Jong, die komt assisteren als dat 

wordt gevraagd.  

’t Kwartier: 

Het “huisje” bood een onderkomen aan verschillende werkgroepen. Fotografie heeft er een 

prachtige opbergkast, genealogie heeft er haar opslagruimte, archeologie kwam er met 

regelmaat bijeen, dialecten werkt vanuit het “huisje” en de dames van het kantklossen 

verrichten er textiele wondertjes. Een gezellig samenzijn in het Heemhuisje aan de 

Binnenweg.  

  

 De buurtmorgen op maandagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Deze buurtmorgen is 49 

keer gehouden met gemiddeld 9 à 10 bezoekers per keer. 

 De praatmorgen op zondag is 11 keer geweest met 11 bezoekers. 
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 De dialectgroep is 3 keer geweest met gemiddeld 7 personen. 

 De fotowerkgroep staat genoteerd voor 10 keer met gemiddeld 4 personen. 

 Het bestuur is een aantal keer geweest met gemiddeld 6 personen. 

 2 keer was er een vergadering van SBCEZ en HKK. 

 De kantklosclub is een aantal keren geweest, maar heeft helaas niets genoteerd. 

 Op 16 oktober 2013 is de afdeling van Hoogerheid/Woensdrecht met 18 bezoekers 

geweest en heeft dhr. J. van Elzakker een vertelling gedaan over het verleden. 

 Ook de Cukids hebben weer veelvuldig het huisje bezocht en bekeken. 

 Dit alles opgeteld komen we tot een aantal van boven de 650 keer. Er wordt dus veel 

gebruik gemaakt van dit leuke huisje. 

Heeft u tijd op zondag- of maandagmorgen? Kom eens gezellig koffie drinken en meepraten.  

SBCEZ  

De stichting is dit jaar weer zeer druk geweest met de twee projecten die al enige tijd lopen. 

Dit zijn fondswerving voor een nieuwe galerij achter het Museum den Aanwas in Ossendrecht 

en voor het behoud van het heemhuisje in Hoogerheide. Daarnaast is het onderhoud van het 

Museum den Aanwas een continue taak van de stichting. Hier onder een toelichting op deze 

drie punten. 

Nieuwe Galerij  

Al jaren praten we over het vervangen van de galerij voor onze thematentoonstellingen achter 

het museum in Ossendrecht. Het zal niemand ontgaan zijn dat deze helemaal versleten is. Er 

zijn subsidies aangevraagd bij de grote subsidiërende instanties en bij heel veel lokale 

bedrijven is letterlijk aan de deur geklopt voor een bijdrage. Over subsidies van de grote 

instellingen (Prins Bernhard fonds, Postcode loterij, BankGiro loterij etc) kunnen we kort 

zijn.Hiervan hebben we niets gehad. De redenen hiervoor zijn de volgende. De eerste is dat er 

praktisch geen subsidies worden verstrekt voor nieuwbouw (of vervangende bouw,net zoals u 

wilt). Men verstrekt bijvoorbeeld wel subsidies voor  activiteiten, maar niet voor huisvesting 

waarin dergelijke activiteiten plaatsvinden. De tweede reden is dat de voorwaarden die bij de 

grote instanties gehandhaafd worden er voor zorgen dat alleen professionele organisaties met 

al veel eigen vermogen in aanmerking komen voor subsidies. Praktisch onbereikbaar dus voor 

een kleine organisatie als de onze. Andere reden waardoor fondswerving moeizaam verliep is 

het feit dat de subsidiekraan overal dichtgedraaid is en dat heel veel partijen nu in dezelfde 

kleine vijver aan het vissen zijn. 

Het bedrag van ongeveer € 40.000,- dat we binnen gehaald hebben is bijeengebracht door 

sponsoring van lokale bedrijven, de provincie, Rabobank en gemeente. Onze bestuursleden 

zijn heel veel bedrijven afgegaan met het verzoek tot sponsoring en er mag dan ook gezegd 

worden dat ze met veel moeite een mooie prestatie geleverd hebben. 

Het resultaat van dit alles is dat we uiteindelijk kunnen overgaan tot het plaatsen van een 

nieuwe Galerij. De keuze is uiteindelijk gevallen op tweedehands kantoor units. De 

voorbereidingen voor plaatsing zijn in volle gang zodat plaatsing in juni/juli van dit jaar 

gerealiseerd kan worden. Het heeft dus lang geduurd, maar de volgende thematentoonstelling 

kunnen we openen in een nieuwe ruimte. 

Behoud Heemhuisje 

Iedereen van de heemkundekring kent het heemhuisje aan de Binnenweg in Hoogerheide. Al 

sinds 1982 door de heemkundekring ingebruik en ook al sinds die datum door onze 

vrijwilligers onderhouden zonder noemenswaardige subsidies. Petje af voor deze mensen dus. 

Het is wellicht een klein monumentje, maar dat maakt het niet minder bijzonder. Het zijn juist 

dit soort huisjes die er zeer veel hebben gestaan en waar onze voorouders in geleefd hebben. 

Dit met grote gezinnen in een beperkte ruimte. De gewone man dus, die hard moest werken 

voor zijn bestaan. Dit alles motiveert ons juist meer om dit pandje te behouden voor de 

toekomst, want naast de grote bekende monumenten, bijv. Mattemburgh, moeten er ook 
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mensen zijn die zich inzetten voor deze kleine juweeltjes. 

Dat het een belangrijk pandje is wordt ook benadrukt door het feit dat het een rijksmonument 

is. Mensen zullen ook weten dat het niet ons eigendom is. We huren het van de familie 

Borremans. Moeder Borremans (de eigenaresse) is enige tijd terug overleden en nu is het 

eigendom van haar drie zoons (Fon, Peter en Kees).  

We hebben als heemkundekring van begin af aan de wens gehad om dit als eigendom te 

hebben. Deze wens is nu door de stichting overgenomen. Deze zijn nu dus ook aan het kijken 

of dit gerealiseerd kan worden. Enige haast is wel gewenst omdat het pand helaas groot 

onderhoud nodig heeft. Het dak is namelijk niet al te best meer. We gaan dit onderhoud echter 

alleen maar uitvoeren als het pand eigendom is en niet als we nog huurder zijn. U zult 

misschien zeggen dat dit groot onderhoud iets voor de verhuurder is. Normaal gesproken wel 

natuurlijk en wettelijk gezien heeft de eigenaar van een rijksmonument ook nog een 

onderhoudsplicht. Daarnaast moeten we echter ook in ogenschouw nemen dat de 

heemkundekring dit huurt voor € 0,-.We zijn echter continu met de familie Borremans in 

gesprek om te zien of er mogelijkheden tot overname zijn. Het moge duidelijk zijn dat we 

daar nog niet aan uit zijn.  

Als het eigendom wordt, speelt ook geld hier weer een grote rol. Het onderhoud is een 

continue zorg en bepaald onderhoud ook een grote kostenpost. Het blijft dus een taak van de 

Stichting om aan de toekomst te denken en dus aan fondswerving te blijven werken voor 

onderhoud. Ook hier zijn subsidies eigenlijk niet verkrijgbaar. Het zijn ook hier meestal de 

grote projecten die hiervoor wel in aanmerking komen. We zullen het dus bij ander bronnen 

moeten zoeken. 

Onderhoud Museum den Aanwas 

Het laatste onderwerp is het onderhoud van het Museum den Aanwas. De stichting is eigenaar 

van dit pand en de heemkundekring de gebruiker. De heemkundekring reserveert jaarlijks een 

bedrag voor onderhoud. Er zitten echter nogal grote posten aan onderhoud aan te komen en 

ook daarvoor is geld nodig. Er zouden methodes bedacht moeten worden om op meer 

structurele wijze fondsen te werven voor (groot) onderhoud om een gezond pand voor de 

toekomst te kunnen waarborgen. Dit zal dus ook de komende jaren een speerpunt worden. 

Zoals u hier boven heeft kunnen lezen draait het allemaal om geld. De subsidie potjes van 

jaren terug zijn er bijna niet meer en als ze er zijn is er moeilijker aan te komen. We zullen 

slim moeten zijn om toch de benodigde fondsen binnen te halen en iedere hulp is daarbij 

welkom. We maken dan ook bij deze meteen van de gelegenheid gebruik om een oproep te 

plaatsen voor mensen die ideeën hebben voor fondswerving, connecties hebben die kunnen 

helpen, of zelf hulp kunnen bieden bij onderhoud en/of fondswerving. Ieder idee of hulp is 

van harte welkom. 

 

Museum den Aanwas 

De werkgroep museum kwam 3 maal bijeen ter  vergadering. 

Belangrijke punten zijn gepasseerd. 

Er zijn Steekkaarten gemaakt voor de benedenruimten en dat werkt goed. 

De nieuwe folder van het museum is ook goed ontvangen. 

 

De informatiemap is niet meer in het museum aanwezig. 

Het werkte in 2013 heel goed. Dus zal er opnieuw voor 2015 een map worden 

samengesteld. 

Gerda, Hetty en Franka hebben samen met Adrie in het voorjaar het museum weer netjes 

schoongemaakt. 

 

Het seizoen is samen met de tentoonstelling,  geopend door wethouder Huygens op 
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zaterdagmiddag  5 april. 

De tentoonstelling  werd verzorgd door de fotowerkgroep met als titel 

Natuurlijk!  Mooi  Zuidkwartier 
Prachtige foto’s gemaakt door leden van de fotowerkgroep waren te bewonderen. 

Met materiaal van educatief centrum  “De Vroente” te Kalmthout zijn de vitrinekasten 

opgevuld.Waaronder de verschillende opgezette dieren die in ons gebied voorkomen. 

 

Met de hulp van suppoosten is het ons weer gelukt om steeds de 2
e
 en 4

e
 zondagmiddag open 

te zijn. 

In de vakantiemaanden juli en augustus was ook  de woensdagmiddag opengesteld. 

Het bezoekersaantal was echter bijzonder weinig. 

14 groepen hebben in het museum een rondleiding gehad. 

 

Alle basisscholen uit onze gemeente zijn weer op bezoek geweest. 

De groepen 5 voor het programma Jet en Jan 

De groepen 1 en 2 voor het programma Ot en Sien. 

 

Voor het programma Ot en Sien is een aparte werkgroep opgericht onder leiding van  

Nardi Middag.  Het is een intensief programma, dat het ene jaar in het Heemhuisje plaats vind 

en het andere jaar in het Museum. 

Vooraf aan de ontvangst van de kinderen in oktober zijn er enkele bijeenkomsten met de 

werkgroep geweest om het goed op elkaar af te stemmen. 

En er is uit veiligheid een traphekje op de zolder geplaatst.  

Alles is prima verlopen.  

 

Helaas heeft AdrieRaats  tegen het einde van het seizoen besloten te stoppen met zijn 

activiteit in het museum. 

Wel blijft hij lid van de werkgroep archeologie. 

Wij danken hem voor zijn enorme inzet in de voorbije jaren. 

Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan het reilen en zeilen in het museum. 

Denk daarbij aan de inventarisatie, registratie en ontvangst van vele voorwerpen en  

ook aan het dagelijkse onderhoud en ondersteuning bij Jet en Jan en 

 

De inventarisatie word nu verder verzorgd onder regie van Cor Cleeren. 

Hij heeft daarbij hulp,  via de WMO,  van Lea Gillesse en vanaf december samen met  

Dian Kok 

Zij zijn gestart op de zolder. De voorwerpen worden  voorzien van het registratienummer en 

digitaal opgeslagen met foto, nummer en plaats waar het zich bevind. 

 

Jac Smeijers is gestart met het schilderen van de werktuigen die buiten staan. 

 

Ook het bestuur, de fotowerkgroep en de redactieraad houden hun vergaderingen in het 

museum. 

Samenstelling werkgroep Museum in 2014 

 

Nardi Middag    Hands Roelands 

Gerda Kap    Fons van der Poel 

José van de Maegdenbergh  Jac Smeijers 

Luce Hengst    AdrieRaats 
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Hetty Kappelhof   Cor Cleeren 

Franka Stoutjesdijk   Harold Kuyl 

Aantal bezoekers museum Den Aanwas in 2014. 

 

Aantal bezoekers via groepen  (14 groepen)  214 

Aantal bezoekers zondagopening   357   (incl.26 genodigden opening) 

Aantal bezoekers overig (woensdag e.d.)     32 

     Totaal:  903 bezoekers. 

 

Jet en Jan    220 leerlingen  + 40 begeleiders 

Ot en Sien  357 leerlingen  + 77 begeleiders 

Totaal          577 leerlingen +117 begeleiders is  694 bezoekers. 

    Algeheel totaal         1597 bezoekers. 

 

Dit alles is begeleid en verzorgd door de vrijwilligers van de werkgroep museum. 

Onze dank hiervoor. 

 

 

Oude handwerktechnieken: 

2014 was nagenoeg gelijk aan de jaren ervoor.We hebben weer iedere 14 dagen geklost met 

een middag en  een avondgroep, met in de zomer twee maanden vakantie/zomerstop 

Het aantal leden is  gelukkig gelijk gebleven,en dat zal zo blijven:omdat de interesse in kant 

groot is, maar niet om het zelf te maken.Het is in de huidige tijd te arbeidsintensief. 

Dit jaar hadden we de 15 de uitwisselings Doe-Dag met de Halsterse kantklosgroep 

"Markant".Deze hebben we voor het eerst gehouden in Woensdrecht ,lokatie  "het Blickveld". 

Vooral de aanwezigheid van een echte keuken,maakte het bereiden van de koffie -thee en 

lunch,voor 25 mensen, wel veel eenvoudiger. En zoals alle jaren 

was het een succes. 

 

Redactieraad: 

De schrijvers en schrijfsters hebben zich ook afgelopen jaar weer ingezet om de 4 

maandelijkse uitgave van de Tijding tot een succes te maken.  

Website: 

De technische problemen die we in 2013 hebben ondervonden zijn opgelost. In 2014 heeft 

Sebasian Schauenburg de website vernieuwd. Dit maakt dat de website een nieuwe lay-out 

heeft waardoor deze toegankelijker en overzichtelijker geworden is. Echter aan informatie 

schort het niet, er worden met regelmaat publicaties op gezet. 

 

Werkgroep evenementen:  

De vacatures in de werkgroep "evenementen" zijn in 2014 opgevuld door Jan Lauwerijssen en 

Jac Smeijers, dit op uitnodiging van de voorzitter. 

De werkgroep heeft als onderwerp voor de tentoonstelling in 2016 "Woensdrecht aan de 

grens" voorgesteld gekregen van het bestuur en is er mee aan de slag gegaan. In 2014 hebben 

we 3x overlegd en ons georiënteerd op de begrenzing qua historie en op mogelijk interessante 

adressen.  

 

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 april 2015. 
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Jan Luysterburg 

 

 

De secretaris: 

 

 

Esther Cleeren 

De Vice- voorzitter: 

 

 

Cees van Beeck 

De penningmeester: 

 

 

Bep Klaassen 
 

De bestuursleden: 

 

 

 

 

 

 

Luce Hengst 

 

 

 

 

 

 

Dees Verbeek 

 

 

 

 

Cor Cleeren 

 


