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Beste leden, 

 

We zitten inmiddels alweer in maart/april van dit jaar. De tijd vliegt wederom voorbij en we staan aan 

de vooravond van het nieuwe seizoen waarbij het museum weer geopend zal zijn. De kranten staan vol 

met berichten over de bezuinigingen / kerntakendiscussie. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid ook 

onze heemkundekring gaan treffen. Hoe en welke mate is nu nog niet te voorzien, maar we houden het 

in de gaten!. Maar ook de algemene ledenvergadering is weer in aantocht. U komt toch ook zeker? 

 

Algemene Ledenvergadering: 

Hierbij nodigen wij U graag uit voor de te houden Algemene Ledenvergadering op zondag 17 april a.s. 

om 9:30 uur. Deze vergadering zal worden gehouden in hotel Dekkers te Ossendrecht. 

 

De agenda luidt als volgt: 

 

1. Opening. 

2. Mededelingen 

3. Vaststellen notulen ALV 18 april 2010. 

4. Jaarverslag over 2010 door de secretaris 

5. Jaarrekening over 2010 door de penningmeester 

6. Verslag van de kascontrolecommissie. 

7. Verkiezing kascontrolecie-leden. 

8. Begroting 2011, inclusief vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie niet te 

verhogen. 

9. Verkiezing bestuursleden. Cor Cleeren is regulier aftredend en herkiesbaar. 

10. Galerij / ‘t Kwartier 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt. 

12. Sluiting 

 

Net als vorig jaar zal de vergadering direct om 9:30 uur aanvangen. Indien U nog vóór die tijd de 

stukken wilt doornemen, dan verzoeken wij U ruim voor die tijd aanwezig te zijn. 

De stukken (notulen/jaarverslag) zijn vanaf 1 april a.s. op te vragen via onze website (www.hkk-

zuidkwartier.nl) òf worden U op aanvraag toegestuurd. De jaarrekening en begroting worden U 

eveneens op aanvraag toegestuurd. Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in zowel het 

streekheemmuseum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier vanaf 1 april.  

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen  3 april, 1 mei en 5 

juni 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 31 maart is het weer de vrijwilligersavond. 



• Museumweekend. In het weekend van 2/3 april is het weer museumweekend en ook wij nemen 

daar aan deel. Op zaterdag 2 april èn zondag 3 april is het streekheemmuseum den Aanwas 

voor de eerste keer dit seizoen open voor het publiek. 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). 

• De reguliere openstellingen voor het museum zijn vervolgens op 10 en 24 

april, 8 en 22 mei. De openingstijden zijn gelijk aan die van tijdens het 

museumweekend. 

• De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 17 april bij hotel Dekkers. 

• Op 17 april wordt aansluitend aan de algemene ledenvergadering de eerste lezing van dit jaar 

gehouden. De lezing wordt gegeven door Raymond Uppelschoten en heeft als titel “Messing, 

kaarten en een zondagse das”. De lezing vindt eveneens plaats 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. 

• Op woensdag 8 juni vindt de vrijwilligersdag plaats namens de gemeente. Nadere details 

hierover  volgen nog vanuit de gemeente zelf. 

• Op 18 september wordt er (onder voorbehoud nog) een lezing gehouden bij hotel Dekkers over 

de Brabantse Gilden. Verdere informatie volgt op een later tijdstip. 

• Op 23 oktober wordt er een lezing gehouden bij hotel Dekkers over Fort Sint Martijn op 

Hoogerwerf. De lezing wordt gegeven door prof. Dr. Han Leune. Verdere informatie volgt op 

een later tijdstip. 

• 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 op een later tijdstip. 

 

U ziet, voor een ieder wel wat wils!! 

 

Lezing ‘Messing, kaarten en een zondagse das’: 

Nederlandse landmeters hebben sinds 1400 ons land opgemeten en getekend. De lezing ‘Messing, 

kaarten en een zondagse das’ geeft een heldere introductie op de geschiedenis van de Nederlandse 

landmeters. U leert het werk van de historische landmeter kennen en u kunt zien hoe hij met zijn 

instrumenten werkte. 

Nederlandse landmeters hebben al eeuwenlang ons land opgemeten. 

Met eenvoudige instrumenten maakten ze al de meest nauwkeurige 

kaarten. Hoe deden ze dat? Wie waren die mannen die in weer en wind 

door het land trokken om kaarten te maken voor rechters, 

landeigenaren en waterschappen? Waarmee werkten ze? En hoe 

konden onze cartografen kaarten maken die we nu nog heel 

nauwkeurig en vooral mooi vinden? U hoort het allemaal in de lezing 

‘Messing, kaarten en een zondagse das’. De historische landmeter van 

Het Leege Land vertelt u alles van zijn voorgangers, de landmeters en cartografen en hun werk. 

De landmeter demonstreert hier enkele historische instrumenten waarmee zijn voorgangers hebben 

gewerkt. Zo krijgt u niet alleen maar informatie over de landmeters en hun kaarten, maar ervaart u ook 

een beetje hoe ze werkten. De landmeter verschijnt natuurlijk in historisch kostuum. 

 

 

 



Nieuwe thematentoonstelling “Het leven in de Polders en Dorpen van de Zuidwesthoek”: 

De nieuwe thematentoonstelling is op zaterdag 26 maart geopend door burgemeester Marcel Fränzel. U 

heeft hierover het één en ander kunnen lezen in de lokale media of zult dat eerdaags nog doen.  

In de kern van museum “Den Aanwas” toont men de geschiedenis van de dorpen en de poldergebieden. 

De vaste objecten in het oeroude herenhuis vertellen hun eigen verhaal. 

Daaromheen, dus van binnenuit, gaat deze wisseltentoonstelling: over “het leven in de polders en 

dorpen van de Zuidwesthoek”. Vier exposanten, leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier” en 

wonend in de gemeente Woensdrecht, zetten hier hun beste beentje voor. Dit vooral in kunstzinnig 

opzicht. Het nodigt uit om te gaan kijken. Op geestige wijze zal men “jong en oud” informeren hoe het 

vroeger ging. Een beetje educatie en historisch besef opvijzelen kan immers nooit kwaad. 

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. 

 

Tijding 2011-1 = 100!! 

 

De volgende Tijding wordt de 100
ste

 in de reeks sinds het begin van de 

oprichting in 1977. We verwachten dat deze eind april bij jullie op de mat zal 

vallen. Er is veel extra aandacht aan besteed èn hij is ook wat dikker en bevat 

meer kleurenpagina’s dan normaal. Een geweldige klus voor onze “lay-out-

vrouw”, Maria Rosskamp en haar rechterhand Jopie Daalmans. 

 

2 Oproepen: 

Hoewel eind april dus de 100
ste

 uitgave van de Tijding verschijnt, dunt het aantal schrijvers ook uit. U 

begrijpt dat we dat graag anders zouden willen zien! Wanneer U beschikt over een rijke kennis van de 

streek èn plannen heeft om onze leden deelgenoot te laten worden van uw kennis over de geschiedenis 

van de streek, pak dan pen en papier en vertel uw verhaal. U mag ook rekenen op een coaching daarbij. 

Geïnteresseerd? U kunt een van de bestuursleden hiervoor benaderen òf iemand van de redactieraad.  

 

Maar óók de groep gastvrouwen en gastheren voor ons museum Den Aanwas neemt gestaag af. Graag 

doen we ook hiervoor een beroep op U om zich voor deze activiteit beschikbaar te stellen. U hoeft echt 

niet elke dag dat het museum open is, aanwezig te zijn. Met 4 keer per jaar zijn we al erg blij. Natuurlijk 

krijgt U de nodige informatie, mondeling als ook op papier. Geïnteresseerd? U kunt U melden bij 

Franka Stoutjesdijk (0164 – 672 563) òf bij Jos Halters (0164 – 672 854). Beiden verstrekken U graag 

de nodige informatie.  

 

Overlijden mevr. C. Bolders- van Dooren en dhr. C. Engelaar.  

Op 2 maart jl. is in Amerongen mevr. C. Bolders - van Dooren overleden. Ze is bijna 89 jaar geworden 

en ze is op 10 maart in Ossendrecht begraven. Toke Bolders was praktisch vanaf de oprichting van de 

heemkundekring in 1977  t/m 1983 lid van het bestuur van de heemkundekring. In de tweede Tijding 

staat zij reeds als zodanig vermeld. 

 

Daarnaast is op zaterdag 18 maart jl., dhr. Cor Engelaar overleden nadat deze een paar dagen eerder een 

hartaanval had gekregen.  Cor heeft vele jaren deelgenomen aan de werkgroep Dialecten. Hij heeft dit 

volgehouden tot het verschijnen van het boekwerk “Dialecten in het Zuidkwartier”.  

 

Wij wensen de nabestaanden van Toke en van Cor, héél veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen 

en te kunnen verwerken. 

 

Contributie: 

Begin dit jaar heeft U de eerste nieuwsbrief ontvangen met daarbij het verzoek om de 

contributie te voldoen. Helaas heeft nog niet iedereen dit al gedaan! Hoort U tot deze 

groep die er nog niet aan toe is gekomen, dan verzoeken wij U vriendelijk om dit alsnog 

zo spoedig mogelijk in orde te brengen. 

 

Het bestuur. 

 


