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3 april 2020 

Uitgave: 2020-01 

Beste leden, 
 
Hierbij ontvangt u de 1e van dit jaar met nieuws over het reilen en zeilen van uw vereniging. Op 
het moment van schrijven zitten we midden in de Corona-crisis. Dit doorkruist voor iedereen alle 
plannen voor 2020. Ook de plannen van uw vereniging. Het museum gaat voorlopig niet open, 
de thematentoonstelling wordt een jaar uitgesteld. Er zijn geen bijeenkomsten van de 
werkgroepen en ook de lezingen vinden voorlopig geen doorgang.  
WEL ontvangt u hierbij de eerste Tijding 2020-1. 
 
Zodra de crisis voorbij is en er weer groen licht wordt gegeven, zal het bestuur zich beraden wat 
er van de plannen nog uitvoerbaar is, eventueel in aangepaste vorm. Hierover zal tijdig via onze 
Website en Facebookpagina melding gemaakt worden en in ieder geval in de volgende 
nieuwsbrief. 

 

 

Coronavirus treft ook de heemkundekring 
Als heemkundekring zijn we ons bewust van de onrust en 
mogelijk ook gevaren omtrent het Corona virus. Dit is 
dagelijks in het nieuws. Het bestuur van de 
heemkundekring heeft de werkgroepen inmiddels 
verzocht zich te houden aan de richtlijnen uitgegeven 
door het RIVM of de instructies van overheden. Dat 
betekent dat er tot nader bericht geen maandagochtend 

inloopbijeenkomst is in het Heemhuisje te Hoogerheide. Daarnaast zijn er voorlopig geen 
werkgroep bijeenkomsten. 

 

 

Thematentoonstelling  2020 “Scouting door de jaren” jaar uitgesteld 
De thematentoonstelling in 2020 zou in het teken staan van de 
scouting verenigingen in de gemeente Woensdrecht. De besturen 
van de nog actieve scoutingverenigingen uit Hoogerheide en 
Ossendrecht én enkele oud-bestuursleden van de opgeheven 
scoutingverenigingen uit Putte en Huijbergen zouden u meenemen 
hoe scouting in de gemeente Woensdrecht is ontstaan en tot op 
vandaag de dag nog een belangrijke speler is in onze samenleving.  
 
De tentoonstelling wordt officieel geopend in 2021. De exacte 
datum is nog niet bekend. 

 

 

Lezing over “Scouting door de jaren heen” 
Zoals gebruikelijk staat de eerste lezing in het teken van de thematentoonstelling. Ook deze 
lezing wordt doorgeschoven naar 2021. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.libelle.nl%2Fmensen%2Fcoronavirus-symptomen%2F&psig=AOvVaw1UUXNFnyzCjzJtouC5LnzM&ust=1584370869460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLit08rfnOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.scouting.nl%2Fdownloads%2Fhuisstijl-logos-logoformats-en-achtergronden&psig=AOvVaw3O4nBgpLCu3iWuQ7GhLqYw&ust=1584372577354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiZyvrlnOgCFQAAAAAdAAAAABAS
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Algemene Ledenvergadering, 27 mei 2020 ?? 
Het is op dit moment onduidelijk of de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, die het bestuur gepland heeft op 
woensdagavond 27 mei 2020 zal plaatsvinden in de zaal van 
Hotel Dekkers in Ossendrecht Tijdens deze vergadering 
zullen de formele agendapunten aan bod komen en zal het 
bestuur u bijpraten over de toekomstige activiteiten van de 
vereniging. Verder zal de benoeming van 2 aspirant 
bestuursleden, Corné Dingemans en Paul Lucius plaats 

vinden. Daarnaast is bestuurslid Cor Cleeren aftredend. Hij stelt zich niet meer verkiesbaar. Ook 
onze secretaris, Esther Cleeren is aftredend. Zij stelt zich niet meer kandidaat als secretaris. 
 
De vergadering gaat alleen door als dit veilig kan. U ontvangt dan tijdig een uitnodiging met de 
agenda. Conform de statuten moet deze vergadering in de eerste helft van het kalenderjaar 
plaatsvinden. Mocht dit niet lukken vanwege de richtlijnen uitgegeven door het RIVM, of de 
instructies van overheden, dan vragen wij hiervoor uw begrip.  

 

 

Bestuursleden gezocht 
Het bestuur hoopt dat in de Algemene Ledenvergadering naast 
de 2 aspirant-bestuursleden ook nieuwe bestuursleden worden 
benoemd. Met name de functie van secretaris zal ingevuld 
moeten worden. Heeft u interesse of kent u iemand in uw 
omgeving, neem dan contact op met één van de leden van het 
bestuur. 
 
Ook kunnen onze werkgroepen altijd aanvulling gebruiken. Heeft 
u interesse, kijk dan op onze website voor de contactpersonen. 
U kunt voor informatie ook altijd bij één van de bestuursleden 
terecht. 

 

 

West-Brabants Dialectcafé, 4 juni 2020 uitgesteld 
Op donderdag 4 juni 2020 vanwege Corona géén West-Brabants 
Dialectcafé in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht. De 
werkgroep Dialecten gaat op zoek naar een nieuwe datum. 
Wanneer er meer bekend is hierover, zullen we daarover 
berichten. 
 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F454722893606131437%2F&psig=AOvVaw0jvNier6B_AHhKdF9e3Znf&ust=1584372152261000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCn26zknOgCFQAAAAAdAAAAABAP
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Gezinsfietstocht, 27 september 2020 
In 2019 was museum Den Aanwas de laatste 
stop van de Jumbo fietstocht.  
 
In 2020 zal ons museum in samenwerking met 
de Scouting de eerste stop verzorgen tijdens 
de gezinsfietstocht van de Gemeente 
Woensdrecht. Meer informatie is daarover op 
dit moment nog niet bekend.  
De geplande voorbereidingsbijeenkomst in April 2020 is uitgesteld. De verwachting is, dat de 
gezinsfietstocht doorgang kan vinden.  

 

 

Vrijwilligersmiddag, november 2019 
Ook dit jaar wil het bestuur in november alle 
actieve vrijwilligers weer bedanken voor hun 
inzet. Datum en invulling zijn nog niet bekend. 
De vrijwilligers ontvangen begin november 
2020 een persoonlijke uitnodiging.  

 

 

Gratis boek voor leden van de heemkundekring 
Samen met de vorige nieuwsbrief, ontving u een tegoedbon 
op naam*. Tegen inlevering van deze tegoedbon kont u één 
boek “Het verdriet van Woensdrecht” afhalen.  
Niet iedereen heeft zijn boek afgehaald bij één van de 
afhaaladressen. Heeft u nog een bon en wilt u alsnog het 
boek, dan kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester. 

 

 

Jumbo Boek en ontbrekende plaatjes 
Het door de Jumbo uitgebrachte verzamelalbum met 
de titel “Een reis door de rijke geschiedenis van de 
Gemeente Woensdrecht” is een groot succes 
geworden. Er zijn nog plaatjes.   
 
Komt u nog enkele plaatjes tekort, dan kunt u deze nog 
steeds bekomen via onze penningmeester. 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcloud.pubble.nl%2Fb68d52a8%2Fpdf%2F3265_dehalstersekrantdezuidwestkrant21sep17.pdf&psig=AOvVaw2LvG4rz7J4MqhaJbTWZ6jl&ust=1584377259094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjvm7D3nOgCFQAAAAAdAAAAABAM
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Oproep 
Na het grote succes van het boek “Het Verdriet van Woensdrecht” hebben Jan van Elzakker en 
Louis Minnebach een volgende uitdaging gevonden. Zij zijn gestart met een onderzoek naar de 
wederwaardigheden van 'onze jongens' rondom de kolonie Oost-Indië. Zij willen graag alles 
vastleggen voor de komende generaties over 'Ons Indië' toen het nog een kolonie was. 
 
Onze jongens uit de 5 kernen van onze huidige gemeente, die in de jaren 1946-1949 in Indië 
hebben 'gezeten' en na terugkomst vaak in stilte voortgeleefd hebben binnen onze 
gemeenschap, verdienen een gezicht. Zij willen ze graag allemaal terugvinden, voorzien van een 
foto en indien mogelijk met een persoonlijke noot plaatsen in de koloniale geschiedenis. Graag 
ontvangen zij materiaal, soms nog verborgen aanwezig op zolders en in dozen, en/of úw eigen 
verhalen over vaders, grootvaders, ooms, enz. die in Indië hebben gediend, om te gebruiken voor 
'Onze jongens in Indië' en die te bundelen in een eventueel op termijn uit te geven 
boek/Tijdingen. 
 
Informatie kan aangeleverd worden door contact met Jan of Louis op te nemen via 
janvelzakker@gmail.com of louis.minnebach@gmail.com. 

 

 

Bewaardata Activiteit 

27 mei 2020 20:00 uur 
(onder voorbehoud) 

Algemene Ledenvergadering, inloop vanaf 19:30 uur, zaal Hotel 
Dekkers in Ossendrecht. Uitnodiging met agenda volgt wanneer 
deze vergadering doorgaat. 

  

27 september 2020 Gezinsfietstocht Gemeente Woensdrecht, eerste stop 

September/oktober Lezing over imkerij in de gemeente Woensdrecht”. Info volgt 

Oktober/november 2020 Openbare geschiedenisles over “Ons Indië. Info volgt 

 Kunst- en Kitsch middag 

 
 

Bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier 
 
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/ 
https://www.facebook. com/hetzuidkwartier 
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