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Beste leden,

Uitgave: 2009, nmr. 05
TIJDING 2009-2 VERTRAAGD!! Deze ontvangt U binnenkort!!

Met enige vertraging komt deze nieuwsbrief uit. Oorspronkelijk stond deze namelijk gepland voor eind
augustus, maar onverwachte problemen bij het drukken van de Tijding en de nieuwsbrief zorgden voor
enig oponthoud. Daardoor waren we ook niet in staat om U de activiteiten door te geven waaraan de
heemkundekring de afgelopen periode heeft deelgenomen. Excuses daarvoor!!
Desondanks hoeft U zich de komende periode niet te vervelen. Hieronder kunt U lezen wat er ons
allemaal te wachten staat.
Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:
• Op zondag 20 september is het voor de tweede keer Brabantse-Waldag. Dit keer wordt deze
gehouden op landgoed Mattemburgh en heeft als thema “Ontdek het verschil”. Ook
heemkundekring het Zuidkwartier geeft hierbij acte de présence.
• Het museum Den Aanwas is dit seizoen nog drie maal geopend op 27 september, 11 en 25
oktober. 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)
• Op zondag 4 oktober wordt de lezing “Vliegbasis Woensdrecht in WOII” gehouden. Deze
wordt verzorgd door drs. P.E. (Erwin) van Loo. Aanvang is om 9:45 uur en zij zal ongeveer
duren tot 12:00 uur.
• Op donderdagavond 15 oktober wordt er door heemkundekring het Zuidkwartier een “Kunst en
Kitsch” georganiseerd bij hotel Dekkers. Aanvang voor leden is om 19:00 uur, voor niet-leden
om 20:00 uur.
• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 11 oktober (!), 1 november èn 6 december
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. Let op, de reguliere
praatmorgen van 4 oktober schuift een week op i.v.m. de lezing op 4 oktober!!
U ziet, voor een ieder wat wils!!
Lezing: Vliegbasis Woensdrecht in WOII:
Op zondag 4 oktober wordt de volgende lezing gehouden. Deze wordt verzorgd door
drs. P.E. (Erwin) van Loo. Erwin is wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie en is in 1996 afgestudeerd op de scriptie “De
oorlogsgeschiedenis van het vliegveld Woensdrecht”.
In de lezing gaat Erwin in op de betekenis van Woensdrecht voor de Luftwaffe in de
periode 1940 – 1944, de activiteiten die er vanaf zijn ontplooid en de rol die het vliegveld
heeft gespeeld in de bevrijdingsperiode voor de RAF.
Erwin heeft ook bij de tentoonstelling “Van Veld tot Valley” een lezing verzorgd. Wellicht dat een
aantal onder U hem daarvan nog kennen.

Kunst en Kitsch:
Op donderdagavond 15 oktober wordt er door heemkundekring het Zuidkwartier een
“Kunst en Kitch” georganiseerd bij hotel Dekkers. Een nieuwe activiteit waar we zeker
benieuwd naar zijn of er voldoende animo voor is. Onze leden Piet de Dooij, Eugèn
Jansen en Adrie Raats zijn hier volop mee bezig om dit allemaal in goede banen te
leiden.
Op deze avond zijn leden welkom hiervoor vanaf 19:00 uur en niet-leden zijn welkom vanaf 20:00 uur.
Er is een maximum gesteld van 5 artikelen per persoon!! Nadere details zullen nog volgen via de pers
en de website (en wellicht via de volgende nieuwsbrief als deze verschijnt vóór de 15e). Houdt deze
media dus goed in de gaten!!
Zilveren draaginsigne Virginie Suijkerbuijk / Koninklijke Onderscheiding Jac van de Bussche:
In het voorjaar werden twee leden van de heemkundekring onderscheiden. Ten eerste werd Jac van den
Bussche koninklijk onderscheiden op 29 april jl. vanwege zijn vele verdiensten voor de streek en de
heemkundekring. Hij kreeg de versierselen uitgereikt door burgermeester Marcel Fränzel,
Tijdens de opening op 20 mei jl. van de tentoonstelling “Kantklossen tot Zilver” werd Virginie
Suijkerbuijk door onze voorzitter Dees Verbeek onderscheiden met het zilveren draaginsigne van het
Brabants Heem. Jac en Virginie, PROFICIAT met de onderscheiding! Jullie hebben het zeker verdiend.
Open Monumentendag / Boerendag / Brabantse-Waldag:
De afgelopen weken is het druk geweest bij en voor de heemkundekring. Zo hebben we deelgenomen
aan de Open Monumentendag op 12 èn 13 september. Tijdens deze twee dagen werden de gasten van
het museum weer enthousiast onthaald door onze gastheren en gastvrouwen. Chapeau!! Verder waren
we ook actief op de Boerendag op 13 september. Hier waren we weer vertegenwoordigd met een stand.
Ook op 20 september zijn we vertegenwoordigd. Dit keer op de Brabantse-Waldag op landgoed
Mattemburgh. Ook hier zullen we staan met een dit keer gedeelde stand. U ziet wel, waar wat te
beleven is, kunt U ons aantreffen!!
Nieuwe thematentoonstelling 2010:
In het voorjaar hebben we diverse oproepen gedaan om met ideeën te komen
voor de nieuwe thematentoonstelling voor 2010. Hier zaten enkele zeer goede
ideeën bij. Nogmaals dank aan allen die hebben meegedacht. Het bestuur
heeft uiteindelijk gekozen om de huidige wielertentoonstelling te prolongeren,
waarbij het accent wel verlegd zal worden naar de Tour de France welke in
2010 onze gemeente zal aandoen. Zeker gezien de belangstelling voor de
huidige tentoonstelling zijn we ervan overtuigd dat ook deze nieuwe
tentoonstelling weer een succes zal worden.
In het Wiel van de Kampioenen op de Brabantse Wal:
Begin mei van dit jaar werd de fietsroute “In het Wiel van de Kampioenen op de Brabantse Wal”
gelanceerd. Al vrij snel bleken er nog diverse storende fouten in voor te komen. Daarop is besloten om
de hele route (en folder) nog eens grondig na te kijken en daar waar nodig te verbeteren. Dit heeft
geresulteerd in diverse aanpassingen. De eerste oplage van 1500 stuks was al snel de deur uit, zodat een
herdruk voor de hand lag. Al met al kwam dat mooi samen waarop op zaterdag 12 september de
vernieuwde route is gepresenteerd tijdens de Open Monumentendag. Nieuw was ook dat deze route nu
ook als GPS-route te rijden is. Het benodigde bestand hiervoor is te downloaden vanaf onze eigen
website. Met zo’n GPS – apparaat rijd je als het ware met een TomTom op de fiets. Met een gezelschap
van zo’n 25 personen werd op deze zaterdag een gedeelte van de route afgelegd.
De Dynamische Regio en het dialectenwoordenboek:
Er zijn nog steeds een aantal leden die het boek “De Dynamische Regio” niet opgehaald hebben. Deze
kunnen momenteel nog opgehaald worden bij Het Zoete Rijk, in het streekheemmuseum den Aanwas,
heemhuis ’t Kwartier èn bij Jos Halters.
Ook is het dialectenwoordenboek nog voorradig. Mocht U deze nog willen zo pal voor de feestdagen,
schroom dan niet om dit te laten weten bij de hiervoor genoemde adressen.
Het bestuur.

