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Beste leden,
Volop plannen hebben we de vorige keer aangekondigd in de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Helaas
hebben we moeten vaststellen dat er te weinig belangstelling was voor de te organiseren boekenbeurs
op 14 maart a.s.. Daardoor zijn we genoodzaakt om die af te blazen. Erg jammer, maar we hopen dat
deze in de toekomst zeker nog te organiseren is.
Hierbij nodigen wij U uit voor de te houden Algemene Ledenvergadering op zondag 18 april a.s. om
9:30 uur. Deze zal worden gehouden in hotel Dekkers te Ossendrecht.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 19 april 2009.
4. Jaarverslag over 2009 door de secretaris
5. Jaarrekening over 2009 door de penningmeester
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Verkiezing kascontrolecie-leden.
8. Begroting 2010, inclusief vaststelling contributie.
9. Verkiezing bestuursleden.
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 vanaf 1 april a.s. op te vragen via onze
website (www.hkk-zuidkwartier.nl) òf worden U op aanvraag toegestuurd. Daarnaast liggen de stukken
ook ter inzage in zowel het streekheemmuseum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier vanaf 1 april.
Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:
• “Woensdrecht in de Tour de France”. Op 20 maart wordt de nieuwe thematentoonstelling
voor genodigden geopend. De voorbereidingen zijn nog in volle gang en het wordt een race
tegen de klok, maar het belooft weer bijzonder mooi te worden.
• Lezing “Dialecten” door Michel de Koning op zondag 21 maart. Aanvang is om 10:00 uur. Zie
verderop voor meer details.
• Op 27 maart organiseert hkk Halcherth in Halsteren in het Hof van Ram een Genealogische
dag. Onze werkgroep neemt daar ook aan deel via Sjos van Loon en Cor Cleeren. Tijdstip is
van 10:00 tot 16:00 uur.
• Op zondag 28 maart is het streekheemmuseum den Aanwas voor de
eerste keer dit seizoen regulier open voor het publiek. U kunt dan tevens

•

•
•

de nieuwe thematentoonstelling “Woensdrecht in de Tour de France” bezoeken.
Openingstijd is 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 4 april en 2 mei 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.
Museumweekend. In het weekend van 10/11 april is het weer
museumweekend.
De Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing wordt dit jaar gehouden op 18
april bij hotel Dekkers.
U ziet, voor een ieder wat wils!!

Heeft U uw contributie al voldaan?
Er zijn enkele leden die hun contributie nog niet voldaan hebben. U zou ons een groot
plezier doen dit niet langer meer uit te stellen!! De gegevens staan in de vorige
nieuwsbrief.
Lezing: “Brabant Dialect”:
Op zondag 21 maart a.s. wordt de volgende lezing gehouden. Het onderwerp van deze lezing is
“Brabant Dialect” en de lezing zal worden gehouden door Michel de Koning in samenwerking met
onze eigen werkgroep Dialecten. Allereerst zal er begonnen worden met wat te vertellen over dialecten
in Noord-Brabant en aansluitend zal er door Willy Groffen en Jan Luysterburg voorgelezen worden.
Vervolgens begint het interactieve gedeelte met het publiek. Zo zullen we vóór de pauze een aantal
meerkeuze-opdrachten voorgelegd krijgen en na de pauze krijgen we nog een dictee te verwerken.
Afsluiting zal zijn met verhalen voorgelezen door Emile van den Eijnden en Michel de Koning zelf.
We willen graag om 10:00 uur beginnen, dus kom op tijd want vol = vol!!
Nieuw logo heemkundekring:
In verband met een stukje herkenbaarheid, in hoge resolutie afdrukken van drukwerk, beraadt het
bestuur zich over een nieuw logo. Het huidige logo is meer een soort van briefhoofd dan dat het
werkelijk een logo is. Daarnaast hebben we het huidige logo ook niet in een hoge resolutie waardoor
het niet voldoet voor professioneel drukwerk.
We roepen dan ook een ieder op om met ideeën te komen. Het logo dient wel het beeld van de
zuidwesthoek tot uitdrukking te brengen. Dat kan door middel van een foto, maar mag zeker ook iets
anders zijn.
Als U ook nog ideeën / suggesties heeft voor een nieuw briefhoofd, dan horen we dat
uiteraard ook graag.
Kortom, heeft U nog suggesties voor een nieuw, mooi èn uniek logo in hoge resolutie,
dan zien wij uw reactie graag tegemoet.
U kunt deze opsturen, via de mail, naar secretaris@hkk-zuidkwartier.nl of via het postadres zoals
vermeld bovenaan deze nieuwsbrief.
Wij ontvangen uw eventuele reacties graag vóór 16 mei 2010.
Alvast bedankt voor al uw suggesties!!

Het bestuur.

