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27 juli 2020 

Uitgave: 2020-02 

Beste leden, 
 
Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief van dit jaar met nieuws over het reilen en zeilen van uw 
vereniging. Op het moment van schrijven zijn er veel beperkende maatregelen versoepeld of 
zelfs opgeheven. Naar nu blijkt, is het besluit om het museum niet te openen en het uitstel van 
de thematentoonstelling naar 2021 vooralsnog goed geweest. Met de huidige beperkingen (per 
30 juni 2020) is het voor werkgroepen weer mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Maar lezingen 
vinden voorlopig geen doorgang en zoals u wellicht gemerkt heeft, heeft de Algemene 
Ledenvergadering ook nog niet plaats kunnen vinden 
 
WEL ontvangt u hierbij de tweede Tijding 2020-2.  
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zou het bestuur, wanneer de maatregelen het 
toelieten, zich beraden wat er van de plannen nog uitvoerbaar was, eventueel in aangepaste 
vorm. In de bestuursvergadering van 14 juli 2020 heeft het bestuur dit gedaan en zijn hierover 
een aantal besluiten genomen, die in deze nieuwsbrief worden vermeld. 

 

 

Coronavirus treft ook de heemkundekring 
Het bestuur hoopt dat u en uw naasten persoonlijk leed 
als gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk 
bespaard is gebleven. Om dit zo te houden, hechten we 
daarom nog steeds grote waarde aan het opvolgen aan 
de richtlijnen, uitgegeven door het RIVM of de instructies 
van overheden. Dat betekent dat er nog steeds geen 
maandagochtend inloopbijeenkomsten kunnen zijn in het 

Heemhuisje te Hoogerheide. De versoepelende maatregelen laten het inmiddels toe de 
werkgroep bijeenkomsten weer mogelijk te maken. In het heemhuisje is een maximum van 5 
personen toegestaan en in de galerij van het museum mogen werkgroepen tot maximaal 8 
personen bij elkaar komen. Er wordt gezorgd voor voldoende desinfecteermiddel. Bij twijfel wat 
wel en niet kan, wordt verzocht contact op te nemen met één van de bestuursleden. 

 

 

Vrijwilligersmiddag, november 2019 afgelast 
Ook dit jaar is het bestuur alle actieve 
vrijwilligers dankbaar voor hun inzet.  Zoals u 
zult begrijpen zullen we vanwege de 
beperkende maatregelen deze dank-
baarheid dit jaar niet uiten in de vorm van 

een bijeenkomst. Het bestuur beraadt zich 
op een alternatief. 

 

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


 
 

N I E U W S B R I E F 

 

Pagina 2 

Algemene Ledenvergadering doorgeschoven naar….. 
Vanwege de beperkende maatregelen, kon de geplande 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op woens-
dagavond 27 mei 2020 geen doorgang vinden. Op de agenda 
voor dit jaar staan de formele agendapunten 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, maar is wel als bestuurslid herkiesbaar. Met de huidige kennis, kan 
de vergadering mogelijk later dit jaar alsnog plaats vinden. Conform de statuten moet de ALV in 
de eerste helft van het kalenderjaar plaatsvinden. Omdat het bestuur grote waarde hecht aan 
uw persoonlijke aanwezigheid, is daarom niet besloten om een digitale vergadering uit te 
schrijven. De verwachting is is dat met de versoepeling van de richtlijnen uitgegeven door het 
RIVM en/of de instructies van overheden, de ALV mogelijk eind 2020 doorgang kan vinden. In de 
3e nieuwsbrief informeren wij u over een definitief standpunt. 

 

 

Werkgroep Dialecten volop in de publiciteit 
Oud-voorzitter en contactpersoon van de werkgroep Dialecten, Jan 
Luysterburg, was samen met Riny Boeijen (winnaar) en Cor Swanenberg 
genomineerd voor de dialectenpenning in de categorie Verhalen. De 
uitreiking van de penning zou plaats vinden tijdens het tweejaarlijkse 
Brabants Dialectenfestival in Lieshout. Jan kreeg deze nominatie voor 
zijn verhaal ’t Bangeske. 
 
Het Dialectenfestival stond oorspronkelijk gepland op 14 juni 2020 en is 
doorgeschoven naar 13 juni 2021. De verhalenwedstrijd heeft in 
inmiddels via een andere vorm doorgang gevonden. Er zijn nu twee digitale afleveringen 
gemaakt, die zondag 5 juli 2020 in première gingen: 
In film 1 (https://www.youtube.com/watch?v=jBu_9x3xEKE) wordt aandacht besteed aan de 
deelnemers en zijn de verhalen van de genomineerden te horen, met tenslotte de bekendmaking 
van de winnaar. 
In film 2 (https://www.youtube.com/watch?v=09BkXgV5ohY) zien we de deelnemers en zijn 
de genomineerde gedichten en de liedteksten te horen en tenslotte de bekendmaking van de 
winnaars. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jBu_9x3xEKE
https://www.youtube.com/watch?v=09BkXgV5ohY
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Fotoarchief gaat digitaal → oproep in de Woensdrechtse Bode  
Op korte termijn wordt een start gemaakt met het digitaal beschikbaar 
maken van ons fotoarchief. Hiervoor is geïnvesteerd in een door 
Erfgoed Brabant ter beschikking gesteld programma. Naar aanleiding 
van de oproep in de Woensdrechtse Bode om hulp, hebben zich al 3 
vrijwilligers gemeld, die ons daarbij gaan helpen.  
 
Met behulp van dit programma van Erfgoed Brabant is het mogelijk dat 
u via onze website een kijkje kunt nemen in ons digitale fotoarchief. 
Uiteraard houden we u op de hoogte als dit zover is. 

 

 

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. 

 

 

Gezinsfietstocht, 27 september 2020 uitgesteld 
In 2019 was museum Den Aanwas de laatste 
stop van de Jumbo fietstocht.  In 2021 zal ons 
museum in samenwerking met de Scouting de 
eerste stop verzorgen tijdens de gezins-
fietstocht van de Gemeente Woensdrecht. 
Meer informatie is daarover op dit moment 
nog niet bekend.  

 

 

  

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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Boekpresentatie ’t Komt d’ammel goed op 12 september 2020 
Het is jullie wellicht bekend, dat Jan Luysterburg al vele 
jaren verhalen en gedichten schrijft in ons dialect. Hij heeft 
besloten om de mooiste verhalen en gedichten te 
bundelen in een boek met de titel: ’t Kom d’ammel goed. 
Het eerste exemplaar van dit 112 pagina’s tellende boek 
met op de omslag een ontwerp van Nelleke de Laat, in het 
boek 9 mooie tekeningen van Iris Bongers en een 

voorwoord van Cor Swanenberg wordt op zaterdag 12 september 2020 officieel uitgereikt aan 
Prof. dr. Jos Swanenberg, hoogleraar aan Tilburg University. Na een kort officieel gedeelte volgt 
een muzikaal en zeer humoristisch programma door het zestal van Smidje Verholen uit 
Roosendaal. 
 
Dit alles vindt plaats in de zaal van Non Plus Ultra te Woensdrecht: 
Inloop vanaf 13.00 uur; 
Aanvang 13.30 uur; 
Einde 16.00 uur, met uitloopmogelijkheid tot 16.30 uur. 
 
De toegang is gratis. 
Consumpties zijn voor eigen rekening en het boek is na afloop te koop voor € 11,95 
 
Wie de feestelijke presentatie van het boek wil meebeleven doet er verstandig aan zich hiervoor 
nu alvast aan te melden via het e-mailadres luysterburg01@ziggo.nl 

 

 

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

 

mailto:luysterburg01@ziggo.nl
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