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Beste leden,

2011.

Een nieuw jaar is aangebroken en we zijn razend benieuwd wat dit jaar
allemaal gaat brengen. De sneeuw is eind 2010 in grote mate naar beneden gevallen
en we hadden wederom een witte kerst. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is die
sneeuw al verdwenen. Gelukkig, denkt menigeen terwijl anderen het juist jammer
zullen vinden en wellicht zelf nog op wintersport gaan.
Op heemkundig gebied gaat er ook weer het nodige gebeuren. Het museum den
Aanwas wordt al klaar gestoomd voor een nieuwe thematentoonstelling, er vindt onderhoud plaats aan
zowel museum als het heemhuisje en ook al onze werkgroepen zitten niet stil. Kortom, het belooft ook
dit jaar weer druk te worden!

Langs deze weg wil het bestuur U nog het allerbeste toewensen in goede gezondheid!
Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:
• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 6 februari èn 6
maart 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.
• Op zondag 2 april is het streekheemmuseum den Aanwas voor de
eerste keer dit seizoen regulier open voor het publiek tijdens het
museumweekend. U kunt dan tevens de nieuwe thematentoonstelling 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).
• Op 31 maart is het weer de vrijwilligersavond. Meer details volgen later nog.
• Museumweekend. In het weekend van 2/3 april is het weer museumweekend.
• De Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing wordt dit jaar gehouden op 17
april bij hotel Dekkers.
• “Vlaamse Vedetten, modernisme bij de zuiderburen 1885 - 1960”. Wat hebben kunstenaars
als James Ensor, Emile Claus, Constant Permeke, Gustave de Smet en René Magritte met elkaar
gemeen? Ze woonden en werkten allemaal in België, tussen 1885 en 1960, èn hun werk maakt
deel uit van de collectie moderne kunst van het Groeningemuseum in Brugge. Bij hoge
uitzondering is een deel van deze collectie van 22 januari tot 15 mei 2011 te zien in het
Noordbrabants Museum.
U ziet, voor een ieder wat wils!!

Nieuwe thematentoonstelling “Het leven in de Polders en Dorpen van de Zuidwesthoek”:
De tentoonstelling over de Tour de France is inmiddels afgebroken en maakt plaats voor de nieuwe
tentoonstelling. Het afgelopen seizoen zijn er weer zo’n 2000 bezoekers geweest die het museum met de
thematentoonstelling bezochten. Wederom een hoog bezoekersaantal. Chapeau aan allen die daaraan op
enige wijze hebben meegewerkt!
De nieuwe tentoonstelling zal kunstschilderwerken bevatten van de “Woensdrechtse Drie” (Jos Vermue
/ Louis Michielsens / Marianne de Jong), aangevuld met ambachtelijk gemaakte potten.
Op geestige wijze zal men “jong en oud” informeren hoe het vroeger ging. Een beetje educatie en
historisch besef opvijzelen kan immers nooit kwaad.
Op paneel/doek/papier en jute komen geestige items te staan die tot de “verbeelding” spreken. Een
bijbehorende catalogus, met veel verhaal, zal aanwezig zijn.
De prettige sfeer zal door deze expo, met zijn eclectische samenstelling, het gehele seizoen van april t/m
oktober, te bezichtigen zijn in de galerij bij streekheemmuseum den Aanwas.
Contributie:
Bij deze brief ontvangt U weer de jaarlijkse acceptgiro om uw contributie mee te
voldoen. Elk jaar weer blijkt dat er toch nog onduidelijkheden zijn in hoeveel die
contributie nu precies bedraagt.
Heemkundekring Het Zuidkwartier kent verschillende contributies, afhankelijk van de
plaats waar de bezorging van de nieuwsbrieven / Tijding plaatsvindt.
Onderstaand een overzicht van de verschillende vormen voor 2010:
Minimale
Omschrijving
Contributie
€ 20,-Bezorging BINNEN de gemeente Woensdrecht
€ 27,-Bezorging BUITEN de gemeente Woensdrecht, maar wel in Nederland
€ 29,-Bezorging BUITEN de gemeente Woensdrecht, maar dan in België.
Let wel, dit is steeds de minimale contributie. Het staat U uiteraard vrij om méér geld over te maken.
Velen van U doen dit ook en wij zijn hen daar zéér erkentelijk voor.
U kunt uw contributie voldoen met de acceptgirokaart, die U hierbij ontvangt.

Wij verzoeken U om steeds bij betalingen het betalingskenmerk èn óók uw
lidnummer te vermelden!!
•

Wij willen U vriendelijk vragen om uw betaling uiterlijk 1 april overgemaakt te hebben.

Indien U reeds uw contributie heeft overgemaakt, dank daarvoor en dan hoeft U uiteraard het geld niet
meer opnieuw over te maken!!
Op de bijgeleverde acceptgiro is óók bij een aantal mensen het giro en/of banknummer van uzelf al
ingevuld. Dit is gebeurd op basis van voorgaande overboekingen. Wij verzoeken U om dat
rekeningnummer te controleren en daar waar nodig te verbeteren. Bij hen die in het verleden zowel via
de giro als via de bank hebben betaald, staan beide nummers vermeld. Graag één hiervan dan
doorstrepen!!
Het rekeningnummer voor onze Belgische leden is:
ING bank in Nederland
Rekeningnummer 2760467 t.n.v. heemkundekring Het Zuidkwartier te Hoogerheide.
IBAN NL15INGB0002760467
BIC: INGBNL2A

Het bestuur.

