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Beste leden, 
 
Hopelijk heeft u inmiddels genoten van een heerlijke en welverdiende vakantie. Laten we 
daarom maar snel een aantal onderwerpen bespreken, zodat u weer volledig op de hoogte bent 
van het reilen en zeilen van onze heemkundekring. 
 
Agenda 
 
In de komende periode zijn er diverse aantrekkelijke activiteiten gepland: 

• Op 27 oktober is ons Museum D’n Aanwas voor het laatst dit seizoen geopend. Dit 
betekent tevens het einde van de thematentoonstelling over speelgoed uit 
grootmoeders tijd. 

• Volgend jaar wordt de thematentoonstelling verzorgd door onze eigen werkgroep 
Fotografie. De bedoeling is, dat zij door middel van prachtige foto’s laten zien, hoe 
mooi onze eigen omgeving is. Vanaf april 2014 is het dus weer genieten geblazen! 

• De heer John Boeren geeft op zondag 27 oktober a.s. een lezing over de gang van 
zaken rond koninklijke onderscheidingen. Welke onderscheidingen zijn er? Hoe krijg 
je een onderscheiding? Wat zijn de bijbehorende rechten en plichten? Wie de vorige 
lezing van de heer Boeren heeft bijgewoond, over de burgerlijke stand, is op de hoogte 
van zijn vakkennis en boeiende verteltrant. Aanvang 10.00 uur in Hotel Dekkers. 

• Op zondag 15 december 2013 is er een daverende amusementsmorgen onder het motto 
‘Humor op z’n Brabants’. Cor Swanenberg en Henk Verhagen vergasten u op typisch 
Brabantse wijze op grappige liedjes en verhaaltjes, in een dialect dat nauw verwant is 
aan het onze. Aanvang 10.00 uur in Hotel Dekkers. 

 
Werkgroep Evenementen 
Tot nu toe bestond onze werkgroep Evenementen alleen maar op papier, zonder dat er 
daadwerkelijk invulling aan werd gegeven. Toch is het erg belangrijk, dat onze 
heemkundekring goed aan de weg timmert. Bovendien is het van belang, dat er een eind komt 
aan de gestage afbrokkeling van het ledenaantal. Ons lid de heer Adri Goossens heeft 
aangegeven, dat hij graag deze kar wil gaan trekken, uiteraard in goed overleg met het 



bestuur. Leden die zich door het onderwerp aangesproken voelen zijn van harte welkom om 
de werkgroep van Adri te komen versterken. Zijn adres is: De Ploeg 10, 4641 TG 
Ossendrecht. E-mail: a.e.g@home.nl 

 

Provinciale dialectprijs 
De Provincie Noord-Brabant heeft besloten een dialectprijs in te stellen, die om de twee jaar 
wordt uitgereikt. De eerste uitreiking vindt plaats op woensdag 13 november in De Maagd te 
Bergen op Zoom. Op die dag wordt er vanaf 19.00 uur een aantrekkelijk programma 
gepresenteerd, waarbij ook diverse personen uit de gemeente Woensdrecht betrokken zijn. 
Er zijn tot de sluitingsdatum 35 kandidaten aangemeld voor de prijs. Eén daarvan is onze 
Werkgroep Dialecten. Het wordt dus niet alleen een gezellige, maar ook een spannende 
avond. Alle leden van de heemkundekring zijn van harte welkom, evenals hun familie, 
vrienden en bekenden. De toegang is gratis, maar u dient zich wel van te voren aan te melden 
en vol is vol. U kunt zich aanmelden via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. Dialectprijs en uw 
gegevens of bel met het secretariaat van Erfgoed Brabant 073 - 615 62 62. 
 
In memoriam 
Helaas moeten wij u melden, dat er in de afgelopen periode weer enkele belangrijke 
steunpilaren van onze heemkundekring zijn overleden. Wij noemen Egidius Suijkerbuijk 
(Gied de Smid), die tot zijn overlijden zeer actief en van grote waarde is geweest, o.a. in de 
werkgroep Dialecten. Daarnaast noemen we Jan Wils, die de sleutels van het heemhuisje 
beheerde. Mogen zij rusten in vrede. 
 
Open atelierschilders 
In kasteel Ravenhof te Putte zijn op 23, 24, 30 november en 1 december tussen 10.00 en 17.00 
uur ongeveer 80 kunstwerken te zien over het thema ‘Bewegen’. Daaronder ook werken van 
onze leden J.Vermue en L.Machielsens. 
 
 
Namens het bestuur. 
 


