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Beste leden,
Inmiddels is de wintertijd alweer ingegaan en wachten we met smart op de goedheiligman. We zijn alweer
begonnen aan de laatste 2 maanden van het jaar. Naast de feestdagen die er uiteraard aankomen hebben
wij als heemkundekring nog van alles voor U in petto!! Er is vast iets bij wat uw interesse kan wekken,
graag zien wij U dan bij één of meerdere van deze activiteiten.
Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:
• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 4 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. Daarnaast kunt U er ook elke maandagochtend terecht!
• Op 19, 20, 26 en 27 november expositie van “De vereniging Atelier
Schilders”. Tussen 11.00 uur en 16.30 uur kunt u een kijkje komen
kijken in kasteel Ravenhof te Putte. De toegang is gratis en u wordt in de gelegenheid gesteld het
kasteel te bezichtigen. Onze leden Louis Michielsens en Jos Vermue zijn mede-exposanten.
• Op 27 november vindt er een lezing plaats over huisslachtingen genaamd “Ouwe vèrrekes”. De
lezing wordt gegeven door Rien Vermaire. Zoals gebruikelijk vind deze om 10.00 uur plaats bij
hotel Dekkers. Voorafgaand de extra ingeplande ledenvergadering waarin officieel de nieuwe
secretaris zal worden aangesteld. Deze extra vergadering start om 9:45 uur!
• Op 18 december wordt er een lezing gehouden bij hotel Dekkers over de geschiedenis van het
smokkelen in Noord-Brabant. De lezing wordt gegeven door dhr. Paul Spapens. Verdere
informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
Streekheemmuseum den Aanwas:
De reguliere openstellingen van het streekheemmuseum zijn voor dit jaar allemaal weer gepasseerd.
Volgend seizoen staan onze deuren natuur weer open voor onze bezoekers. Daarnaast hopen wij u dan ook
weer een verrassende thema tentoonstelling te kunnen aanbieden.
Gezocht gastvrouwen en gastheren:
Voor het aankomende seizoen 2012 zijn we dringend op zoek naar suppoosten voor het streekmuseum
“Den Aanwas”. U kunt er vanuit gaan een degelijke voorbereiding te krijgen zodat u niet meteen in het
diepe gegooid wordt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Franka Stoutjesdijk,
tel: 0164-672563 of Jos Halters tel: 0164-672854. Inmiddels hebben we al één aanmelding binnen van
iemand uit Putte. Dit is echter nog niet voldoende!
Lezingen 2012:
Mocht u nog suggesties hebben voor interessante, liefst ook streekgerichte lezingen en kunt U ons dan ook
in contact brengen met diegene, die de lezing verzorgt, laat het ons weten!
U kunt uw ideeën doorgeven aan de secretaris via e-mail: secretaris@hkk-zuidkwartier.nl of tel: 0164610523

Extra algemene ledenvergadering:
Voorafgaand aan de lezing op 27 november a.s. zal er een extra algemene
ledenvergadering gehouden worden met als enigste agendapunt de verkiezing van
een nieuwe secretaris. Inmiddels heeft Esther Cleeren aangegeven zich kandidaat te
stellen als nieuwe secretaris.
Hierbij nodigen wij U dan ook van harte uit voor de te houden Extra Algemene
Ledenvergadering op zondag 27 november a.s. om 9:45 uur. De vergadering zal
worden gehouden bij hotel Dekkers te Ossendrecht.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Verkiezing nieuwe secretaris.
3. Rondvraag en wat verder ter tafel komt.
4. Sluiting
Kandidaatstelling als secretaris dient schriftelijk te geschieden bij de huidige secretaris. Nieuwe
kandidaten dienen ten minste 8 dagen vóór de betreffende algemene ledenvergadering hun
kandidaatstelling kenbaar te maken bij de secretaris. Mochten er nog nieuwe kandidaten zich aanmelden
dan zullen we via de website www.hkk-zuidkwartier.nl die namen kenbaar maken.
Lezing “Ouwe Vèrrekes”
Vroeger speelde het varken een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Het varken diende als levende
pedaalemmer en vaak hielp de hele buurt mee om het varken vet te mesten. Een tijd van bloedworst, spek,
ham, pootjes, koaikes, zult, balkenbrei. Het kussen voor de kont voor het krijgen
van dun blaas veur de rommelpot en wie kent nog de liedjes die hierbij werden
gezongen.
De kerbenaai veur dun pastoor en ut borreltje veur dun keurmister. Een tijd
waarin nog geen koelkast was en alles moest worden gewekt, gerookt of
opgeslagen in de beruchte “Keulse Potten”.
Rien Vermaire uit Hilvarenbeek haalt al deze herinneringen
voor U op in het Brabantse dialect. Daarnaast passeren ook
de alledaagse gebruiken van vroeger de revue, zoals de
ouderwetse was of zondagmiddag, het trouwe Brabantse
huwelijk, het katholieke geloof, de armoede en de eerste
platte buis in zwart wit. En herinnert U zich nog de plonsplee buiten en het
snoepgoed van vroeger zoals zoethout, stroopsoldaatjes, suikerpapier en jodenvet?

Leuk cadeau??
Met de feestdagen in zicht bent U wellicht nog op zoek naar een geschikt en origineel cadeau. Denkt U
hierbij bijvoorbeeld aan het “Dialectenwoordenboek” of misschien kunt U iemand een lidmaatschap
cadeau doen. Zeker zo origineel!! Voor het boek kunt terecht bij museum Den Aanwas, C. Cleeren, Past.
Dierickstr 17 te Putte, J.Halters, Stenenhoef 2 te Ossendrecht en J. Luijsterburg, de Acacia 33 te
Hoogerheide. De kosten bedragen € 6,00. Voor het lidmaatschap kunt U terecht bij onze secretaris.
Behoud heemhuisje/Vervanging Thematentoonstellingsruimte
Wellicht heeft u er al iets over gelezen in de krant van woensdag 2 nov., maar afgelopen maandag 31
oktober is er officiëel gestart met de projecten ‘Behoud Heemhuisje’ en ‘Vervanging Thematentoonstellingsruimte’. Deze twee projecten worden uitgevoerd door de stichting Behoud Cultuur Historisch
Erfgoed Zuidwesthoek (die eigenaar is van het pand Aanwas 29, museum den Aanwas) en de
heemkundekring.
Het heemhuisje wordt momenteel gehuurd door de heemkundekring met het eerste recht van aankoop. Dit
hopen we in de toekomst waar te kunnen maken. Als het zover komt moet er natuurlijk wel geld
beschikbaar zijn. Het andere project is de thematentoonstellingsruimte. Die is echt helemaal versleten en
dringend aan vervaging toe. Ook dat kost de nodige investeringen. Om het allemaal op de meest ideale
manier te kunnen verwezenlijken is € 220.000,- nodig. We realiseren ons dat dit heel veel geld is. Voor de
vervanging van de galerij (het duurste project) hebben we dan ook alternatieven achter de hand mocht het

niet haalbaar zijn.
De ruimte in deze brief is vrij beperkt om alles in detail uit te leggen. Hier onder in ieder geval al de
schetsen voor de gewenste galerij. Als er nieuws te melden is zullen we dat in de volgende nieuwsbrieven
uiteraard laten weten. Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd stellen.
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