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Beste leden, 
 
Bijgaand onze tweede Tijding van 2021, waarin u weer een gevarieerd aanbod aan verhalen 
aangeboden wordt. Daarin treft u ook een In Memoriam aan van Jos Halters. Jos is op 20 juni 
2021 overleden, drie dagen voor zijn 87e verjaardag. Jos was erelid van onze heemkundekring. 
 
De beperkend maatregel om 1,5 meter afstand te houden is de aanleiding, dat we op dit moment 
nog niet ons museum voor bezoek open te stellen. Zodra deze maatregel komt te vervallen en 
het veilig is voor publiek en suppoosten, zal het museum open gaan.  
Met de scouting is overleg gevoerd en we zijn er van overtuigd dat de thematentoonstelling 
“Scouting door de jaren heen” in 2022 door kan gaan. 

 

Promofilm Museum en Heemhuisje 
Ondanks dat de basisschoolbezoeken ook dit jaar helaas geen 
doorgang hebben kunnen vinden, is er wel een mooi 
alternatief gevonden voor de subsidie die Erfgoed Brabant 
hiervoor ter beschikking stelt. In samenwerking met de Brede 
Welzijn Instelling (BWI) en onderwijsinstelling Curio zijn nu 2 
promotiefilms gemaakt van museum “Den aanwas” en het 
heemhuisje “Het Kwartier” met als doel jeugd te 
enthousiasmeren om deze te gaan bezoeken. In samenwerking 

met de BWI en Curio zijn deze promotiefilms gemaakt. Dit was zowel voor ons als voor de 
studenten van Curio een nieuwe ervaring. Georgina Ponssen en Nikki de Macker die 
respectievelijk heemhuisje “Het Kwartier” en museum “Den Aanwas” in de schijnwerpers 
hebben gezet, hebben beiden deze examenopdracht met een positief resultaat afgerond. Het is 
een leuk resultaat geworden en beide filmpjes worden binnenkort op onze website gepubliceerd. 
Bij deze dus de uitnodiging om die te gaan bekijken en met iedereen te delen. 

 

Algemene Ledenvergadering doorgeschoven naar 2021 
We willen weer heel graag met onze leden een praatje 
maken om te vertellen wat we gedaan hebben, maar ook wat 
nog willen gaan doen. Het ziet er naar uit dat we eind 2021 
weer bij elkaar kunnen komen. We onderzoeken op dit 
moment de mogelijkheden en houden u daarvan op de 
hoogte, want we missen het contact met onze leden.. 
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Fotoarchief gaat digitaal → Stand van zaken 
Zoals vorige keer vermeld, zijn we gestart met scannen en invoeren van 
foto’s in het softwarepakket dat we hiervoor in gebruik hebben 
genomen. We kunnen u zeggen dat dit echt een aanwinst is voor de 
Heemkundekring. Het scannen gaat vrij vlot, maar de invoer kost meer 
werk dan we gedacht hadden. Wat meer handjes van lokale mensen, die 
dus enig gevoel van herkenning hebben bij wat er op de foto’s staat, 
en/of die ook op digitaal gebied handig zijn, zijn van harte welkom om 
hierbij te assisteren. Dus als u uzelf in deze beschrijving herkent en nog 

wat tijd over heeft of als u iemand kent die hier echt voor geknipt is, dan zouden we het zeer 
waarderen als u een handje kunt helpen. En het fijne van dit werk is dat u het kunt doen op het 
tijdstip dat u het beste uitkomt en u hoeft er de deur ook niet voor uit want alles is web-based 
(via een simpel linkje via internet). Makkelijker kunnen we het echt niet maken. 

 

Jubileumjaar 2022 
Het lijkt alsof het nog niet zo heel lang geleden is dat we ons 40-
jarig jubileum hebben gevierd als Heemkundekring. Maar de tijd 
vliegt dus voor je het weet zit het volgende jubileum er alweer 
aan te komen. Volgend jaar hebben we namelijk het volgende op 
de agenda staan wat toch wel een klein feestje waard is: 

- 45 jaar Heemkundekring Het Zuidkwartier; 
- 40 jaar heemhuisje “Het Kwartier”; 
- 35 jaar museum “Den Aanwas”. 

Dat is dus niet niks en menig vereniging die hier jaloers op kan zijn. Hoe we hier de nodige 
aandacht aan gaan geven, is nog niet bekend, maar we houden u hiervan uiteraard op de hoogte. 

 

Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek 
De afgelopen tijd heeft Stichting Behoud Cultuurhistorisch 
Erfgoed Zuidwesthoek (SBCEZ) een aantal keren in de 
publiciteit gestaan door haar acties voor behoud van 
cultureel erfgoed. Dit specifiek voor het pand van 
basisschool de Stappen in Hoogerheide en het oude 
raadhuis in Ossendrecht.  Wat niet bij iedereen bekend is, is 

dat deze stichting onderdeel is van onze heemkundekring. Ze zijn eigenaar van het pand van 
museum “Den Aanwas” en regelen daarvoor het groot onderhoud. Ook zetten ze zich in voor 
behoud van ons heemhuisje “Het Kwartier”. Via deze nieuwsbief willen we u graag kort op de 
hoogte gaan houden van de ontwikkelingen rondom het behoud van cultureel erfgoed. Het 
eerste wat we u nu kunnen melden is dat er binnenkort een bijeenkomst zal zijn met een aantal 
mensen die zich hebben aangemeld bij SBCEZ om zich in te zetten voor behoud van cultureel 
erfgoed en om dit samen met de gemeente vorm te willen gaan geven. 

 

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