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Beste leden, 
 
Op het moment van schrijven leven we in een lock-down en is er een avondklok ingesteld. In 
2020 zijn er geen activiteiten geweest en ook het eerste halfjaar van 2021 zullen er helaas geen 
activiteiten doorgang kunnen vinden. 
 
Wat we gelukkig nog wel steeds kunnen voortzetten, is het vullen van onze periodiek, de Tijding, 
waarvan u in april de eerste uitgave van 2021 kunt verwachten. Dan ontvangt u ook de eerste 
‘echte’ nieuwsbrief. Hopelijk kunnen we dan met positieve berichten komen, zoals de opening 
van de thematentoonstelling “Scouting door de jaren heen”. 

 

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

 

Bericht van Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek over het behoud van het 
pand Basisschool De Stappen 
Zoals het er nu voorstaat gaat het pand van 
Basisschool de Stappen gesloopt worden. 
Het is een beeldbepalend pand met ook nog 
eens een grote cultuurhistorische waarde. 
De school is in 1905 gebouwd en dus al 115 
jaar een bekende school van Hoogerheide 
en Woensdrecht waar vele generaties goede 
jeugdherinneringen aan hebben. Het is ook 
één van de laatste oude schoolgebouwen 
van de gemeente. 
De Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek (onderdeel van Heemkundekring 
het Zuidkwartier) heeft samen met Heemschut Brabant de gemeente schriftelijk gevraagd dit 
pand te behouden en aan te wijzen als gemeentelijk monument en om hier een herbestemming 
aan te geven als de school zelf naar de nieuwbouw in Woensdrecht is verhuisd. 
Zoals iedereen weet is er in de gemeente Woensdrecht meer gesloopt dan behouden. Dit willen 
we nu dus proberen te veranderen met uw steun. Door het tekenen van deze petitie geeft u aan 
voor behoud te zijn en willen we de gemeente duidelijk maken dat ook (hopelijk) heel veel 
burgers ons steunen voor behoud en herbestemming van dit pand. 
 
Teken dus deze petitie als u voor behoud bent. Mocht dit tekenen om wat voor reden dan ook 
niet lukken dan kunt u ook altijd een mailtje sturen naar erfgoedzuidwesthoek@gmail.com. 
Link naar de petitie: http://www.petitie24.nl/petitie/3461/behoud-pand-basisschool-de-stappen 
 
Hartelijk dank voor uw steun! 
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