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Beste leden, 

 

De zon is weer volop tevoorschijn gekomen in de afgelopen weken en menigeen 

vond dat prima. Het leek wel of we al midden in de zomer zaten met temperaturen 

van boven de 20ºC. Voorlopig nog afwachten of deze temperaturen nog verder 

doorzetten richting de zomer zelf. Laten we het hopen! 

De gemeenteraad heeft inmiddels de eerste stappen gezet in de kerntakendiscussie en 

we weten nu dat elke vereniging voor 10% gekort gaat worden op de subsidie. 

Aanvankelijk waren er signalen dat er een 100% korting zou plaatsvinden. Vanuit 

dat standpunt gezien lijkt het dus mee te vallen, maar een korting betekent wel simpelweg minder 

inkomsten. En bij minder inkomsten kunnen we, bij gelijkblijvende overige omstandigheden, minder 

doen. De precieze consequenties hiervan zullen we nog inzichtelijk moeten krijgen. 

De algemene ledenvergadering heeft inmiddels ook weer plaatsgevonden, evenals de eerste lezing van 

dit kalenderjaar. 

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 5 juni en 4 

september 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 ook elke 

maandagochtend er terecht! 

• Op zondag 22 mei, 12 en 26 juni, 10 en 24 juli èn 14 en 28 augustus  

is het streekheemmuseum den Aanwas weer open voor het publiek. U kunt dan tevens de 

thematentoonstelling “Zomerexpositie” 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). 

•  “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. Berichten hierover 

hebben reeds in de krant gestaan alsook is er een oproep gedaan tijdens onze eigen 

vrijwilligersavond. 

• Op 22 mei a.s. vindt de volgende lezing plaats: “Voor- en achternamen”. Deze lezing wordt 

gegeven door Conny Biesheuvel en is wederom bij hotel Dekkers. 

• 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 bij hotel Dekkers. Verdere 



informatie volgt op een later tijdstip. 

• Op 27 november vindt er een lezing plaats over huisslachtingen. De lezing wordt gegeven door 

Rini Vermaire. Nadere details volgen later nog. 

• 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!! 

 

Tijding 2011-1 = 100!! 

 

Bij het lezen van deze nieuwsbrief heeft U ook de 100
e
 Tijding ontvangen. 

Wederom een mijlpaal in de geschiedenis van onze heemkundekring. Er is 

extra aandacht aan besteed door de redactieraad. Wij wensen U véél 

leesplezier toe. 

 

Chapeau voor allen die hieraan een steentje hebben bijgedragen! 

 

Lezing ‘Voor- en achternamen’: 

De lezing van zondag 22 mei zal, zoals gewoonlijk, worden gehouden bij hotel Dekkers in Ossendrecht. 

Aanvang van de lezing is om 10:00 uur. Tijdens het eerste gedeelte vertelt Conny Biesheuvel over de 

herkomst  en betekenis van voornamen.  

Na de pauze gaat zij verder over het ontstaan en de eventuele betekenis van achternamen. Dit alles zal 

gebeuren in quiz-vorm. 

Tussendoor krijgen de aanwezigen de gelegenheid hun eigen namen op te zoeken. Dus bent U altijd al 

nieuwsgierig geweest naar waar uw achternaam vandaan komt…… Deze ochtend heeft U de kans om 

erachter te komen! 

 

Herhaling 2 Oproepen uit de vorige nieuwsbrief: 

• Hoewel begin mei 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.  

 

Zilveren draaginsigne voor Jan van Elzakker en Adrie van Zunderd: 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 april jl. werden er twee leden van onze heemkundekring 

het Zuidkwartier onderscheiden met het zilveren draaginsigne van het Brabants Heem. Deze uitreiking 

werd verricht door de voorzitter Dees Verbeek.  

Namens het Brabants Heem (de overkoepelende Brabantse vereniging van 

heemkundekringen) mocht hij namelijk Jan van Elzakker onderscheiden met het zilveren 

draaginsigne van het Brabants Heem. Jan werd hierbij getypeerd als een heemkundige 

duizendpoot. Jan weet door zijn niet aflatende enthousiasme deuren te openen, die voor 

anderen nog wel eens potdicht blijven. Jan heeft de heemkundekring mede mee 

opgericht, is een aantal jaren secretaris geweest, lid van de redactieraad, actief bij 

CuKids, heeft al heel wat straatnamen verzonnen en houdt zich bezig met heemschut. 

Kortom, onmisbaar voor de heemkundekring. 

 

 



Naast Jan, kon de voorzitter ook Adrie van Zunderd onderscheiden met het zilveren 

draaginsigne van het Brabants Heem. Adrie is al ruim 33 jaar betrokken bij de 

heemkundekring. Hij heeft een buitengewoon oog voor de natuur en de streek en 

deze belangen heeft hij ook behartigd bij Namiro. Verder is Adrie altijd zeer actief 

geweest bij de fotowerkgroep. Mede van zijn hand is het 100m. lange 

panorama/overzicht van de Brabantse Wal. En verder heeft Adrie een speciale band 

met de vliegbasis Woensdrecht waar hij altijd gewerkt heeft en waar hij heel wat 

over kon verhalen, bijvoorbeeld over de tijd van de kruisraketten. Verder verzorgde 

hij lezingen, rondwandelingen en was hij gastheer in het streekheemmuseum. Ook is 

hij een vraagbaak voor belangstellenden uit het hele land. Kortom, ook Adrie is één 

van de steunpilaren van de heemkundekring. 

 

Beide heren waren ingenomen met hun onderscheiding. 

 

Ontwikkelingen m.b.t. museum en heemhuisje: 

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering al aangegeven en besproken, zijn er momenteel een aantal 

zaken die spelen bij de heemkundekring en die alle de nodige financiën vragen. We noemen hier in het 

kort: 

• Het groot onderhoud aan museum den Aanwas is jaarlijks nodig. Wordt er nog steeds veel 

gedaan door Sjos van Loon, Adrie Raats en Cor Cleeren (DANK daarvoor!!), we moeten er toch 

rekening mee houden dat het nodige (gespecialiseerde) werk ook uitbesteed zal moeten worden. 

Uiteraard hangt daar een kostenplaatje aan; 

• Vervanging Galerie. De huidige Galerie is aan vervanging toe. Momenteel ligt er een 

vergevorderd plan van aanpak om hiervoor sponsoren en subsidieverstrekkers te gaan zoeken. Er 

wordt eerst nog gekeken naar een alternatief plan waarna we gaan kijken van ‘hoe verder?’; 

• Aanschaf heemhuisje. Museum den Aanwas in Ossendrecht is in eigendom van de SBCEZ en 

wij als heemkundekring gebruiken dat. Het heemhuisje aan de Binnenweg is echter niet van ons! 

Wel is vastgelegd dat de heemkundekring het eerste recht van aankoop heeft. Zodra dat moment 

zich aandient, dienen we ook voor dit onderdeel de financiën te regelen; 

• Onderhoud heemhuisje. Ook het heemhuisje heeft groot onderhoud nodig. Nadeel hierbij is dat 

het heemhuisje niet ons eigendom is waardoor fondsenwerving moeizamer verloopt. 

Bovenstaande punten, tezamen met de verminderde subsidieverstrekking door de gemeente, zorgen 

ervoor dat er de komende periode de nodige financiële uitdagingen op ons pad gaan komen. Waar we 

allemaal tegenaan lopen of mee te maken krijgen, kunnen we nu nog niet goed overzien. Maar mocht U 

constructieve ideeën hebben hierover of wellicht potentiële sponsoren weten, schroom niet om het ons te 

melden! Zodra wij weer een paar stappen verder zijn, zullen wij U weer nader hierover informeren. 

 

 

Het bestuur. 
 


