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Beste leden,
Hierbij nodigen wij U uit voor de te houden Algemene Ledenvergadering op zondag 18 april a.s. om
9:45 uur. Deze zal worden gehouden bij hotel Dekkers te Ossendrecht.
De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Mededelingen
Vaststellen notulen ALV 19 april 2009.
Jaarverslag over 2009 door de secretaris
Jaarrekening over 2009 door de penningmeester
Verslag van de kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecie-leden.
Begroting 2010, inclusief vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie te
verhogen met € 3,--.
9. Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Cees van Beeck, Ed Prop en Piet de Dooij. Cees en
Ed stellen zich herkiesbaar en Piet heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid. Daarnaast heeft
ook Hans Cortie aangegeven te stoppen als bestuurslid. Het bestuur zoekt mensen die ten eerste
mee willen denken hoe we de heemkundekring een meer solide basis kunnen geven voor nu en
in de toekomst èn om de heemkundekring meer prominent aanwezig te kunnen laten zijn in de
gemeenschap, maar daarnaast ook zelf actief bij kunnen dragen door dit alles en bijkomende
zaken werkelijk te realiseren. Spreekt dit U aan, laat het dan vroegtijdig weten bij de voorzitter
of de secretaris. Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de
woonplaatsen binnen het bestuur. Uiteraard zijn alle kandidaten welkom maar met name uit
Ossendrecht en Woensdrecht nodigen we van harte uit.
10. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
11. Sluiting.
12. Lezing “Taalkunsten” / Paul leest voor uit eigen werk.
Net als vorig jaar zal de vergadering direct om 9:45 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 ca. 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 ca. 1
april.
Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:
• Op zaterdag 10 april, zondag 11 april, 25 april, 9 mei en 23 mei 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 11april, 2 mei en 6
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.
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!!

Lezing “Taalkunsten” / Paul leest voor uit eigen werk:
Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van 18 april vindt de volgende
lezing plaats. Direct na de vergadering zal er eerst een pauze zijn waarna de lezing
kan aanvangen. Naar verwachting zal dat rond 10:30 – 10:45 uur zijn.
De lezing zal worden gegeven door Paul Asselbergs. Paul is een geboren en getogen
Bergenaar en hij is een echte ‘taalkunstenaar’. Woordspelingen zijn z’n handelsmerk.
Paul is columnist voor het Stadmag in Bergen op Zoom èn in diverse Jachtbladen
verschijnen regelmatig pennenvruchten van hem, omdat jagen zijn hobby is.
Paul is bovendien ook nog BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke
Stand) in Bergen op Zoom en weet ook daar volop over te verhalen.
Tijdens de lezing zal Paul uit zijn verschillende boekjes met puntdichtjes en korte komische verhalen
de aanwezigen vermaken. Hij zal aan de hand van die boeken zijn leven en z’n hobby’s doorlopen
waarbij ook stilgestaan zal worden bij de 3 A’s (de verliefde Asperge, Ansjovis en Aardbei).
Opening nieuwe thematentoonstelling:
Op zaterdag 20 maart jl. was het weer een drukte van
belang bij the Kettle. Hier vond namelijk de officiële
opening plaats van de nieuwe tentoonstelling
“Woensdrecht in de Tour de France”. In aanwezigheid
van veel renners en een aantal TOUR-renners verrichtte
Tour-winnaar Jan Janssen de openingshandeling.
Aansluitend konden de aanwezigen in groepjes naar het
museum om daar een kijkje te nemen.
Het museum vertoont momenteel 3 tentoonstellingen,
namelijk uiteraard het museum zelf. Dit behoeft géén
verdere uitleg. Daarnaast is in de galerij de
tentoonstelling van vorig jaar gehandhaafd met een aantal aanpassingen. Het thema hiervan is
“Wielrennen op de Brabantse Wal van Woensdrecht “. En nieuw is de tentoonstelling gericht op de
Woensdrechtse renners (15 in totaal) die hebben deelgenomen aan de Tour de France. Het café is
helemaal ingericht als Tourmuseum annex café. Een bezoek zeker meer dan waard.
Op de foto ziet U tourwinnaar Jan Janssen met z’n kleindochter in het tourcafé.

Het bestuur.

