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Beste leden,

2012 is aangebroken en we wensen iedereen een gelukkig en voorspoedig jaar toe. Op heemkundig
gebied gaat er ook weer een heleboel gebeuren. Het museum “Den Aanwas” wordt al klaar gemaakt
voor een nieuwe thematentoonstelling, en ook onze werkgroepen zitten niet stil. Kortom, het belooft
ook dit jaar weer een mooi heemkundig jaar te worden!!

Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:
• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen, 5februari en 4
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.
• Brabant ik heb U lief. 29 januari: Lezing verzorgd door mw. J.J.M.
Jonkergauw. De aanvang is om 09:45 en het duurt tot 12:00 uur.
• Op 11 maart is er een lezing over de burgerlijke stand door dhr. J. Boeren.
• Boekenbeurs. Wanneer er voldoende geinteresseerde verenigingen zijn zal op 18 maart de
boekenbeurs plaats vinden in hotel Dekkers te Ossendrecht. Natuurlijk houden wij U hierover op
de hoogte.
• Op 29 maart is het weer de vrijwilligersavond. Meer details volgen later nog.
• Op zondag 8 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 Stoutjesdijk0164 - 672 563).
Jansen (
• Museumweekend. In het weekend van 14 en 15 april is het weer museumweekend. Hiervan zal
het streekheemmuseum den Aanwas alleen op beide dagen geopend zijn.
• De Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing wordt dit jaar gehouden op 15
april bij hotel Dekkers. Gevolgd door de molenlezing van billen en kruien. Verdere informatie
hierover zal in de volgende nieuwsbrief volgen.
Lezing: Brabant ik heb U lief:
Geschiedenis wordt geschreven door mensen. Over die mensen uit het verleden gaan de verhalen:
Hoe er werd getrouwd, opgevoed, opgebaard. Verhalen over heiligenverering, op “bevert” gaan, de
moeizame opleiding tot misdienaar. Communiefeesten en pastoors passeren de revue. Kortom de
ochtend zal te kort zijn!
Els Jonkergauw vertelt over het verleden maar verliest ook het heden niet uit het oog.

In Memoriam:
Binnen zeer korte tijd heeft onze vereniging door hun overlijden drie zeer waardevolle leden verloren.
Het gaat hier om leden, die een behoorlijk steentje hebben bijgedragen aan het wel en wee van het
museum en “Het Zuidkwartier”.
Begin december overleed de heer Wim van Diejen. Wim heeft een groot aantal jaren, samen met Johan
van ‘t Westende de brieven en de Tijdingen bezorgd in de buitengebieden. Zij noteerden per fiets
telkens meer dan 100 km en bezorgden in Bergen op Zoom, Heerle, Wouw, Roosendaal, Essen,
Kalmthout, Stabroek, de polders en Rilland. En dit dan gemiddeld 7 keer per jaar. Het ging hier om
ongeveer 50 adressen. Zo waar een grote prestatie waardoor de daar woonachtige leden ook geen porto
in rekening gebracht hoefde te worden.De vereniging is hem veel dank verschuldigd en we proberen
zijn gedachtenis levend te houden.

Op 30 december overleed mevrouw C. Dingemans-Bogers. Niet voor niets werd zij de moeder van het
museum “Den Aanwas” genoemd. Vanaf het eerste moment was zij met haar
echtgenoot Janus betrokken bij de inrichting en het uitbaten ervan. Daarnaast
zorgde ze dat het er piekfijn uitzag en was ze steeds present bij de openstellingen
en het ontvangen van groepen. Een deel van de inrichting werd door hen ter
beschikking gesteld. Haar creativiteit wendde ze aan bij het plaatsen van de te
exposeren objecten. Niets ontging haar spiedend oog.
Samen met haar man heeft ze vele jaren de Tijdingen en brieven bezorgd in een
deel van Ossendrecht. Zij bereikten elke bezorgingsronde ongeveer 125 leden.
Tot slot heeft er op haar initiatief enige tijd een werkgroep Kreatief onder haar
leiding bijgedragen aan het opluisteren van verschillende van onze activiteiten.
Cor was een duizendpoot en we kunnen zeker stellen dat zij duizenden uren ten
bate van de vereniging heeft gewerkt.
Het past ons zeer terecht haar hiervoor te memoreren en we zullen haar ons
herinneren als een plichtsgetrouwe en dienstbare vrouw met een tomeloze inzet. Cor werd 87 jaar.

Tot slot heeft onze werkgroep Dialecten begin december afscheid moeten nemen van de heer André de
Beukelaer. Vele jaren heeft hij met de groep gewerkt aan de samenstelling van het boek “Dialecten van
het Zuidkwartier”. Deze veelomvattende arbeid werd in stilte op de achtergrond verricht. Hij werkte
nauw samen met Cor Engelaar. Na het uitkomen van dit woordenboek hebben ze hun activiteiten voor
de werkgroep afgesloten. Hun beider namen zijn voor altijd verbonden aan het dialectwoordenboek.
André werd 81 jaar.
De heemkundekring wenst de families veel sterkte toe bij het verwerken van hun verlies.
Zegswijzen in het Zuidkwartier:
De werkgroep Dialecten is bijzonder druk geweest om het boek “Zegswijzen in het Zuidkwartier”
Tot stand te brengen. Het resultaat mag er dan ook zijn! U als heemkunde lid krijgt deze uitgave in
plaats van de Tijding van april. Voor niet leden zal dit boek ook te koop worden aangeboden in een
aantal winkels binnen de gemeente Woensdrecht en bij enkele bestuursleden, over de adressen berichten
wij U later. De prijs van dit boek bedraagt €9.95.

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 2012:
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 en 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.

