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Beste leden, 

 

Het nieuwe jaar is nog maar net een kleine twee maanden oud en wat hebben we allemaal al weer 
gehad? Wielrennen voor en wielrennen na!! Een NK Veldrijden in Huijbergen, een WK Veldrijden in 
Hoogeheide, een Wielertentoonstelling in Ossendrecht. Waar gaat dit naar toe? Waar gaat Ú naar toe? 
Heeft U de nieuwe tentoonstelling al bezocht in het museum? Het is en blijft een aanrader!! 

Ook de eerste ‘lezing’ (eigenlijk was het een filmvertoning ☺) hebben we alweer 
achter de rug. In een wederom bomvolle zaal in hotel Dekkers werd de film 
vertoond voor zo’n 120 personen. Doordat er nu van tevoren gereserveerd moest 
worden, voorkwamen we in dit jaar teleurstellingen aan de deur. Iets waar we de 
vorige keer wel mee te maken hadden. Al met al was het meer een bijzonder mooie 
film die Jac van den Bussche en John van Dooren hebben gemaakt. Als U hem nog 

niet gezien heeft, dan raden wij u aan om bij een volgende gelegenheid toch zeker te gaan kijken! 
 
Agenda: 
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Op DONDERDAGAVOND 5 maart  wordt in hotel Dekkers om 19:30 uur 
de volgende lezing gegeven door dhr. Frans Kense, die we nog kennen van de 
lezing van 12 oktober vorig jaar waarbij hij op geanimeerde wijze ons 
vertelde over “Verkeer en vervoer in Brabant, van velocipede tot 
vliegmachine“. Dit keer gaat de lezing niet over ons heem, maar over een 
stukje geschiedenis met als titel “De Hollandse Liefde, Taal en Wetenschap in Japan”. 
Immers, in 2009 wordt herdacht dat Nederland 400 jaar geleden een handelsverdrag met Japan 
sloot. De lezing wordt ondersteund met een powerpointpresentatie en behelst de eeuwenlange 
intensieve en exclusieve relatie die de Nederlanders met Japan hebben onderhouden. De VOC 
en de shoguns zullen zeker de revue passeren. Voor méér informatie kijkt U op onze website of 
op www.400jaarhandel.nl/images/flyer_nl.pdf of op onze website bij evenementen – 
Evenementen 2009. 

• Het museum den Aanwas is de komende periode geopend op 22 

februari, 8 en 22 maart èn op 4, 5, 12 en 26 april. U kunt zowel het 
museum als de wielertentoonstelling bezoeken. Openingstijden zijn 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 1 maart, 5 april èn 3 mei  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. 

• In het kader van 750 jaar Stabroek organiseren de gemeente Stabroek en het comité 750 jaar 
Stabroek, i.s.m. de vzw Stichting Marten Melsen een tentoonstelling die de fotografie van 

Marten Melsen vergelijkt met de schilderijen die daarop waren geïnspireerd. De 
tentoonstelling heeft plaats in het Cultureel Centrum Ravenhof te Putte-Stabroek op 28 



februari, 1, 7, 8, 14 en 15 maart, van 10 tot 17u. Er zullen vele unieke antieke  fotos worden 
tentoongesteld uit de Polder en grensstreek, genomen door kunstschilder Marten Melsen 
(Brussel 1870 - Stabroek 1947) of door diens kunstminnende vrienden. Vele van deze antieke  
fotos van boeren en kermissen hebben als basis gediend voor Melsens  schilderijen. Zij worden 
voor de eerste maal tentoongesteld en komen uit de persoonlijke verzameling van de 
kunstschilder. De vernissage heeft plaats in het Ravenhof, Oud Broek, Stabroek Putte op 
VRIJDAG 27 februari om 20u. Gastsprekers zijn burgemeester Alida De Bie en Drs. Peter 
Thoben, directeur-conservator van het Museum Kempenland te Eindhoven. De leden van de 
Heemkundige Kring Zuidkwartier zijn hierop van harte uitgenodigd! Een bezoekje aan de 
website is ook de moeite waard: http://martenmelsen.free.fr 

• De werkgroep Genealogie van de Heemkundekring “Halchterth” uit Halsteren, organiseert een 
Genealogische Dag op zaterdag 28 maart. Deze dag vindt plaats in het Heemhuis “Hof van 
Ram”, De Beeklaan 29a te Halsteren van 10.00 - 16.00 uur. 

• In het weekend van 4 en 5 april is het weer museumweekend in Nederland. Museum den 
Aanwas is dan beide dagen geopend vanaf 13:30 tot 16:30 uur. 

• Op zondag 19 april a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaats. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda. Aansluitend zal er wederom een lezing zijn. Welke is nog niet 
bekend maar daar leest U in de volgende nieuwsbrief meer over.  

 
U ziet, voor een ieder wat wils!! 

 

Oproep: 
Onze thematentoonstelling “Wielrennen op de Brabantse Wal van Woensdrecht” is in volle 
glorie te bewonderen in het museum en de galerij. Nu al zijn we weer aan het nadenken 
over de volgende thematentoonstelling. We roepen uw hulp daarbij in!!  
Heeft U nog suggesties voor een mooie, interessante thematentoonstelling voor 2010, laat 

het ons dan weten via secretaris@hkk-zuidkwartier.nl of telefonisch bij de secretaris via 0164 – 610 
523. 

Alvast bedankt voor al uw suggesties!! 

 
Herinnering contributiebetalingen: 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij U het één en ander uitgelegd over de contributie. 
Het blijkt dat tegenwoordig voor betalingen vanuit België een zogenaamd IBAN/BIC 
nummer nodig is. Dit hebben we nagevraagd en de volledige gegevens zijn: 
 
Het rekeningnummer van onze bank in België is: 

 De ING-bank 
 Dorpsstraat 55 
 B 2940 Stabroek 
 Rek.nmr = 320-0698519-92 t.n.v. heemkundekring Het Zuidkwartier te Hoogerheide. 
 IBAN = NL15INGBOOO2760467 
 BIC = INGBNL2A 

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

vermelden!! 

 

Voor hen die nog niet betaald hebben, vergeet ons niet!! 

 
Overlijden: 
Op 22 januari overleed Dick Adriaansen. Hij verbleef al enige tijd in Mariahove. We herdenken hem 
als een vaste schrijver in onze Tijding. Zijn verhalen over de tijd van vroeger ademden een licht 
komische sfeer. Hij was een geboren verteller en kon velen boeien. Daarnaast bezorgde hij jaren met 
grote accuratesse de brieven en Tijdingen in een deel van Ossendrecht. In de volgende Tijding komen 
we uitgebreider op zijn verdiensten terug. 
 

Het bestuur. 

 


