NIEUWSBRIEF

7 maart 2019
Uitgave: 2019-01
Beste leden,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2019 met allerhande informatie over het komende
heemkundejaar.
Promotieprijs
Heemkundekring Het Zuidkwartier begon het nieuwe jaar uitstekend, want zij was als enige
vereniging genomineerd voor de Promotieprijs van de Gemeente Woensdrecht. Dat de
vereniging en genomindeerde B&B Friendship het op 3 januari daarbij af moesten leggen tegen
de Firma Tummers, een bedrijf met meer dan 100 werknemers en activiteiten in de hele wereld,
is natuurlijk niet verwonderlijk. Er blijven echter genoeg redenen over om trots te zijn op wat
onze vrijwilligers hebben gepresteerd.
Ook dit jaar gaan wij er weer vol tegen aan. Dat blijkt uit de inhoud van deze nieuwsbrief. U bent
van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Grwoot Wjeeldrechts Dikteej
Als u dit leest, heeft inmiddels op 23 februari 2019 voor de zevende keer het Grwoot
Wjeeldrechts Dikteej plaatsgevonden, een prachtige samenwerking tussen KS de Snoeken en de
werkgroep Dialecten van Heemkundekring Het Zuidkwartier. De winnares komt is Brigit BakxHermans, komt uit Bergen op Zoom.
24 maart 2019 Lezing door Prof. dr. Jos Swanenberg
Noord-Brabant heeft een ‘dialectprofessor’ en hij is graag bereid om op een eenvoudige en
begrijpelijke manier te komen vertellen wat de waarde van onze dialecten is en waarom wij onze
dialecten vast moeten leggen, promoten en koesteren. Bovendien beantwoordt hij de vraag:
“Wanneer ben je een Brabander?”
6 april 2019 Officiële opening museumseizoen
Aan onze thematentoonstelling 2019 over het werk van Marten Melsen wordt op dit moment de
laatste hand gelegd. De tentoonstelling wordt mede georganiseerd door Jan Melsen, voorzitter
van de Marten Melsen Stichting. Er worden uitsluitend originele schilderijen van Marten Melsen
gepresenteerd, die ons heem als onderwerp hebben.
Op 7 april 2019 is Museum Den Aanwas, inclusief de thematentoonstelling, voor het eerst
geopend voor het publiek.
Het museum is in de periode van 7 april tot en met 27 oktober 2019 iedere 2e en 4e zondag van
de maand tussen13:30 en 16:30 uur geopend voor publiek. De toegang is gratis, zowel voor leden
als niet-leden. Daarnaast is het museum voor groepen op aanvraag geopend. Hiervoor vragen
we een kleine vergoeding. Zie onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl) voor de tarieven en
contactpersonen.
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7 april 2019 Lezing Marco Vermunt
Marco Vermunt is de gemeentelijke archeoloog van Bergen op Zoom en Woensdrecht. In die
hoedanigheid heeft hij veel kennis van de geschiedenis van onze streek. Hij komt graag vertellen
over het kasteel van Wouw, dat bij ons niet erg bekend is en waarvan nog weinig restanten terug
te vinden zijn.
25 april 2019 Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 25 april 2019 in de zaal van
Hotel Dekkers in Ossendrecht. Aanvang 20:00 uur. Uitnodiging en agenda volgen later.
12 mei 2019 Lezing Jan Melsen
Op 12 mei 2019 wordt in de zaal van Hotel Dekkers een lezing gegeven door bezield verteller Jan
Melsen over de schilder Marten Melsen, zijn overgrootvader. De zaal is geopend vanaf 09:45 uur
en de lezing start om 10:00 uur. Deze lezing sluit uiteraard aan bij onze thematentoonstelling.
26 september 2019 West-Brabants Dialectcafe
Wegens groot succes in Halsteren, Ossendrecht en Bergen op Zoom organiseren wij opnieuw in
Ossendrecht het West-Brabants Dialectcafé. U wordt ontvangen met een gratis kop koffie,
waarna u de hele avond kunt genieten van verhalen, gedichten en liedjes in dialect. En als u zin
heeft mag u zelf ook iets voor het voetlicht brengen. Nadere informatie volgt.
Najaar 2019 Voordracht en boekpresentatie door Jan van Elzakker
Na jaren van onderzoek heeft Jan van Elzakker zijn boek gereed: “Het verdriet van Woensdrecht”.
Heemkundekring Het Zuidkwartier geeft dit uit in het kader van de viering van 75 jaar Bevrijding.
Nadere informatie volgt.
Bestuursaangelegenheden
Zoals bekend, gaan op 25 april 2019 Frans Klaassen en Jan Luysterburg het bestuur verlaten. Als
er geen kandidaten zijn om hen op te volgen, bestaat het bestuur vanaf die dag uit slechts vier
personen. Bovendien heeft de vereniging dan geen voorzitter meer. Wij doen dan ook een
dringend beroep op u om uit te zien naar mensen (binnen of buiten de Heemkundekring), die
zitting zouden willen nemen in het bestuur. Wij danken u alvast hartelijk voor het meedenken.
Heemtuinwedstrijd
Nadat de buxusmot de heemtuin aan de Binnenweg 33 2 maal had toegeslagen, heeft het
bestuur een wedstrijd uitgeschreven om de tuin te herinrichten. Er waren 3 deelnemers, waarvan
er 2 zijn uitgenodigd hun ontwerp te presenteren. Tuinontwerper R. de Dooij uit Ossendrecht is
als winnaar uit de bus gekomen. Met hem zullen we verdere afspraken maken over het tijdstip
van inrichten.
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Werkgroepen
Leden van het bestuur hebben het voornemen, vanaf 30 maart 2019 aan alle werkgroepen een
bezoekje te brengen, zodat in een gemoedelijke sfeer overleg met de leden van deze
werkgroepen kan plaatsvinden, eventuele uitdagingen kunnen worden besproken en bekeken
kan worden, hoe nieuwe aanwas tot stand kan komen.
Overigens doet het bestuur nu al een dringende oproep om in uw familie- en vriendenkring
bekend te maken, dat wij op vele terreinen werkgroepen hebben en dat elk lid van de
Heemkundekring recht heeft op gratis lidmaatschap van deze werkgroepen..
Doorlopende activeiten
Elke maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur bent u van harte welkom in ’t Kwartier, het
heemhuisje aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide, om eens lekker bij te kletsen. Tevens is dat
het geval met de ‘Buurtmorgen’ op elke eerste zondag van de maand van 10:00 tot 12:00 uur.
Loop gerust een keer binnen.
Elke vrijdagmddag van 14:30 tot 16:30 uur kunt u in de bibliotheek te Hoogerheide onze
heemhoek bezoeken en daar allerlei documenten inzien en raadplegen.
Bezorging
Wegens omstandigheden zijn wij op zoek naar iemand, die bereid is om, indien nodig, in
Hoogerheide de Tijdingen en de nieuwsbrieven te bezorgen.
Samen
Heemkundekring Het Zuidkwartier is een belangrijke factor als het gaat om het bewaren,
beschermen en promoten van het materieel en immaterieel erfgoed van onze regio. Wij zijn
ervan overtuigd, dat we samen met u ook dit jaar deze belangrijke taken weer goed kunnen
vervullen. Dat vervult ons met trots en met dankbaarheid..

Namens bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier
Jan Luysterburg, voorzitter
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/
https://www.facebook.com/hetzuidkwartier
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