Opgericht: 27 maart 1977
Secretariaat:
Hugo de Grootstraat 5, 4631 GJ Hoogerheide
℡ 0164 – 610 523,  secretaris@hkk-zuidkwartier.nl
 www.hkk-zuidkwartier.nl

Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”,
Zuidwesthoek, april 2009.

Uitgave: 2009, nmr. 03

Beste leden,
Hierbij nodigen wij U uit voor de te houden Algemene Ledenvergadering op zondag 19 april a.s. om
9:30 uur. Deze zal worden gehouden in hotel Dekkers te Ossendrecht.
De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Mededelingen
Vaststellen notulen ALV 20 april 2008.
Jaarverslag over 2008 door de secretaris
Jaarrekening over 2008 door de penningmeester
Verslag van de kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecie-leden.
Begroting 2009, inclusief vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie te
handhaven.
9. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Dees Verbeek, Hans Cortie en Adrie Dobbelaar.
Alledrie zijn herkiesbaar. Hans Cortie heeft aangegeven te stoppen als penningmeester (maar
niet als bestuurslid). Mevr. Bep Klaassen heeft zich aangemeld als kandidaat penningmeester.
Daarnaast is er nog een vacature voor een 9e bestuurslid.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
11. Sluiting

Net als vorig jaar zal de vergadering direct om 9:30 uur aanvangen. Indien U nog vóór die tijd de
stukken wilt doornemen, dan verzoeken wij U ruim voor die tijd aanwezig te zijn.
De stukken (notulen/jaarverslag/jaarrekening/begroting) zijn op te vragen via onze website (www.hkkzuidkwartier.nl) òf worden U op aanvraag toegestuurd. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in
zowel het museum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier.
Na afloop van de vergadering zal er een korte pauze zijn vóórdat de lezing aanvangt over het Rijke
Roomse Leven.
De spreker, Ad Rooms, schrijft al bijna vijftien jaar wekelijks in BN/DeStem een rubriek over
onderwerpen uit die nostalgische tijden van weleer en krijgt daarbij veel reacties van lezers. Naar
aanleiding daarvan heeft hij intussen vijf boeken geschreven waarvan er al tienduizenden zijn verkocht.
Uit alle ervaringen en verhalen heeft hij een lezing samengesteld die de afgelopen vijf jaar al bij veel
clubs en organisaties is uitgesproken. Het is een verhaal met een lach en een traan en de spreker laat
ook platen en voorwerpen zien uit die vervlogen roomse tijden. Eventuele nadere informatie kunt u
vinden op zijn website: www.hetrijkeroomseleven.nl
Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:

•

•

•

Het museum den Aanwas is de komende periode geopend op 12 en 26
april, 10 en 24 mei, 14 en 28 juni. U kunt zowel het museum als de
wielertentoonstelling bezoeken. Openingstijden zijn van 13:30 tot 16:30
uur. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot dhr. Jos Halters (
0164 – 67 28 54) of mevr. Franka Stoutjesdijk-Jansen ( 0164 - 672
563)
Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 3 mei èn 7 juni kunt U weer lekker bijkletsen
over ‘vroeger’. U bent van harte welkom van 10:00 tot 12:00 uur in heemhuis 't Kwartier aan de
Binnenweg 33 te Hoogerheide.
Tentoonstelling werkgroep Kantklossen tijdens Lentefeesten in Hoogerheide op 21 mei.
Nadere gegevens zullen nog volgen. Houdt de persberichten in de gaten!!
U ziet, voor een ieder wat wils!!

Vervangen slot heemhuisje ’t Kwartier:
We hebben het al eerder aangekondigd, maar nu gaat het er toch echt van komen. Het slot gaat
vervangen worden. Dit allemaal staat te gebeuren op 1 mei a.s.. Zij, waarvan het bestuur weet dat ze
een sleutel (nodig) hebben van het heemhuisje zullen vóór die datum benaderd worden om hun sleutel
om te komen wisselen.
Mocht U een sleutel hebben (en gebruiken), máár heeft U géén bericht ontvangen van ons, dan zijn wij
waarschijnlijk niet op de hoogte dat U een sleutel in uw bezit heeft. Neem in dat geval contact op met
het bestuur!!
De dynamische regio:
Vanuit een coöperatieve achtergrond wil Rabobank RoosendaalWoensdrecht haar lokale betrokkenheid tonen aan o.a. onze
heemkundekring. De Rabobank Roosendaal-Woensdrecht biedt daarom
al onze leden het boek ‘De dynamische regio. Economie,
ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850’ gratis aan (winkelwaarde
ca. € 40,--). Dit boek is van de hand van Paul Brusse. Een feestelijke luxe
uitgave met een boodschap: “Wees zuinig op de ruimte die we hebben”.
Het boek bevat veel foto’s van bedrijven, van de streek, maar vooral van
mensen, zodat het herkenbaar wordt voor de lezers.
Op pad in de regio
Naast het snuffelen in de archieven ging Brusse ook letterlijk op pad in de regio. Een kijkje nemen in
de natuur, op industrieterreinen. "Ik wilde me de regio echt eigen maken. Zelf ben ik geboren in
Tholen, mijn ouders zijn vaak in West-Brabant geweest, dus ik kende het uit de verhalen. Nu ben ik
dan nog wel een buitenstaander maar het is toch een beetje mijn gebied
geworden". Vele bedrijven komen in het boek aan de orde. Brusse heeft bedrijven
van begin tot ondergang gevolgd, of de uitbouw en expansie ervan.
Geschiedenis Rabobank
Ook de geschiedenis van de Rabobank is in het boek verweven. "Het bijzondere
van de Rabobank vind ik, dat ze haar verleden als boerenleenbank niet
wegmoffelt. Het wordt niet gezien als iets sufs, maar juist als iets waar de
Rabobank trots op is", aldus Brusse.
Een bijzonder genereus gebaar vinden wij en wij zijn daar de Rabobank dan ook bijzonder dankbaar
voor!!
Hoe gaan we deze boeken verspreiden onder onze leden?
Het boek is te groot voor veel brievenbussen en is ook tamelijk zwaar. Daarom hebben we besloten dat
de leden het boek kunnen komen afhalen op diverse adressen tegen inlevering van onderstaande strook,
voorzien van uw naam en lidnummer.

Hoogerheide:
• Waar?  Men kan het boek afhalen in het Lucashof aan het St Lucasplein 90 bij Jan
Michielsen. Jan zal bij de ingang zitten.
• Wanneer?  Op woensdag 15 april van 9-12 uur en van 13-17 uur; op vrijdag 17 april van 1921 uur en op zaterdag 18 april van 9-12 uur.
Woensdrecht:
Wordt bij de leden bezorgd.
Putte:
• Waar?  Men kan het boek afhalen bij Cor Cleeren in Pastoor Dierickstraat 17.
• Wanneer?  Elke dag na 17:00 uur.
Ossendrecht:
• Waar/wanneer?  Men kan het boek afhalen in museum den Aanwas, Aanwas 29. Van
maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 14:00 uur. Men dient wel achterom te komen!!
• Waar/wanneer?  Men kan het boek ook afhalen bij Het Zoete Rijk, Hondseind 5 van maandag
t/m vrijdag tussen 9:00 - 12:00 uur èn tussen 13:15 – 17:30 uur. Op zaterdag kan men terecht
tussen 9:00 – 16:00 uur.
• Waar/wanneer?  Men kan het boek ook nog afhalen bij J. Halters, Stenenhoef 2, elke dag
tussen 17 en 20 uur.
Huijbergen:
Wordt bij de leden bezorgd.
Postabonnees:
Wij verzoeken alle postabonnees om een kennis / familielid het boek op te laten halen. Dit in verband
met de hoge verzendkosten. Deze bedragen € 10,--. Indien U toch het boek toegezonden wilt hebben,
verzoeken wij U om contact op te nemen met dhr. J. Halters ( 0164 – 67 28 54) om dit verder af te
spreken. U dient dan wel zelf de verzendkosten over te maken.
Oproep:
Onze thematentoonstelling “Wielrennen op de Brabantse Wal van Woensdrecht” is in volle
glorie te bewonderen in het museum en de galerij. In de vorige nieuwsbrief hebben we al
een oproep gedaan voor ideeën voor de volgende tentoonstelling en we hebben daar al een
paar suggesties voor binnen. Heeft Ú nog suggesties voor een mooie, interessante
thematentoonstelling voor 2010, laat het ons dan weten via secretaris@hkk-zuidkwartier.nl of
telefonisch bij de secretaris via 0164 – 610 523. Ideeën zijn nog welkom tot 20 mei a.s.!!
Alvast bedankt voor al uw suggesties!!
Herinnering contributiebetalingen:
Een jaarlijks terugkerend ritueel is het innen van de contributie. Bij velen gaat dit goed, waarvoor onze
hartelijke dank!! Bij enkele blijkt echter dat de betaling nog niet voldaan is. Heeft U nog niet betaald,
dan verzoeken wij U om dit alsnog op korte termijn te doen.
Wij verzoeken U om steeds bij betalingen het betalingskenmerk èn óók uw lidnummer te
vermelden!! Mocht U dat even vergeten zijn, vermeld dan uw adres.
Voor hen die nog niet betaald hebben, vergeet ons niet!!
Het bestuur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------De dynamische regio. Economie, ondernemerschap in West-Brabant vanaf 1850:
De heer/mevrouw ………………………………….. (naam), ………………………………..
(adres), ……………………………(woonplaats), …………………(lidnmr) is lid van hkk Het
Zuidkwartier en wenst het geschenk van de Rabobank in ontvangst te nemen. Deze bon af te geven bij
de uitgiftepunten

