
 
N I E U W S B R I E F 
 

Pagina 1 

28 maart 2022 

Uitgave: 2022-01 

Beste leden, 
 
Bijgaand onze eerste nieuwsbrief van 2022. Onlangs zijn alle beperkende maatregelen als gevolg 
van het coronavirus opgeheven. Uiteraard zullen we nog altijd voorzichtig moeten zijn, maar het 
goede nieuws is, dat we weer met trots u een Tijding aan kunnen bieden. Een Tijding met een 
gevarieerd aanbod en een groot artikel over de scouting in de gemeente Woensdrecht.  
 
Zoals u wellicht bekend, zijn we al een tijdje bezig om over scouting in de gemeente Woensdrecht 
een thematentoonstelling te organiseren. We kunnen u melden dat op dit moment de laatste 
hand wordt gelegd aan de inrichting daarvan. De officiële opening voor genodigden zal 
plaatsvinden op zaterdagmiddag 9 april 2022. Op 10 april 2022 zal er door de scouting een lezing 
worden gehouden. Deze lezing wordt voorafgegaan door een Algemene Ledenvergadering. U 
treft hiervoor een separate uitnodiging met voorlopige agenda aan. 
 
Vanaf zondagmiddag 10 april 13:30 uur zal iedere 2e en 4e zondag tot en met 23 oktober 2022 
het museum tot 16:30 uur geopend zijn. De toegang is nog steeds gratis. 

 

Algemene Ledenvergadering op zondagochtend 10 april 2022 
Eindelijk kunnen we u melden, dat de Algemene Ledenvergadering 
doorgang kan vinden. Daarin blikken we met u terug op zowel 2019, 
2020 als 2021, kijken we vooruit en vind de benoeming plaats van 
nieuwe bestuursleden. Zie voor de voorlopige agenda de separate 
uitnodiging. 

 

Jubileumjaar 2022 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, is 2022 een mooi jaar voor 
de heemkundekring. 

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

Dit laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan is er een jubileumuitgave van de Tijding gemaakt. Ditmaal hebben we iets anders 
in petto. We houden u nog even in spanning.  

 

Dialectenrubriek nog steeds populair 
Ondanks alle beperkende maatregelen in 2020 en 2021 hebben tal van activiteiten wel doorgang 
kunnen vinden. Waar fysiek contact niet mogelijk was, is er veel achter de schermen gebeurd. 

De meeste zaken zijn niet zichtbaar voor het grote  publiek. 
Eén activiteit, die zo’n 5 jaar geleden is ontstaan, is de rubriek 
over de betekenis van een dialectwoord. De rubriek wordt 
inmiddels wekelijks gepubliceerd in de “De Halsterse & De 
Zuidwestkrant” wordt verzorgd door Jan Luysterburg. Zoek 
ook eens op ‘dialecten’ op hun website om alles nog eens 
terug te lezen. 
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Kunst en kitsch 
In 2017 hebben we een kunst & kitsch middag 
georganiseerd. Dit was een groot succes en als bestuur 
hebben we gezegd, dat we daar een vervolg aan zouden 
moeten geven. Op dit moment zijn de voorbereidingen 
daarvoor in volle gang. De voorlopige datum is 
zaterdagmidag 25 juni 2022. Exacte tijd en locatie zijn op 
dit moment nog niet bekend. Noteer alvast de datum in uw 
agenda. 

 

 

Fotoarchief gaat digitaal → Stand van zaken 
Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt waardoor de teller ondertussen op 
1200 ingevoerde foto’s staat. Het wordt nu dus ook tijd dat we u het 
resultaat gaan laten zien van dit harde werken. Hiervoor zal de website 
van de Heemkundekring worden aangepast waardoor de bezoeker de 
mogelijkheid krijgt om te zoeken in het fotobestand. We gaan proberen 
om dit in september gerealiseerd te hebben. 

 

 

Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek 
In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we hoopten dat 
het erfgoedbeleid van de gemeente er begin 2022 zou 
zijn. Dit is helaas niet het geval. Het goede nieuws is dat 
Monumentenhuis Brabant van de gemeente de opdracht 
heeft gehad om dit beleid mede tot stand te brengen. Dit 
is een partij die hier veel ervaring mee heeft en alle 
betrokken partijen om input vraagt zodat het een zo breed mogelijk gedragen beleid wordt. Goed 
nieuws dus. Dit hele traject gaat toch wel een jaar duren. Langer dan we hoopten. Ondertussen 
gaan we wel gewoon door om ons in te zetten voor erfgoed wat het behouden waard is. 

 

Nieuw Jumbo Boek 
Er wordt nog hard gewerkt aan het nieuw Jumbo boek. De plaatjes zijn 
allemaal uitgezocht, de teksten worden geschreven en de indeling is ook bijna 
helemaal klaar. Het is weer veel werk, maar we vinden dat het er weer mooi 
uit gaat zien met hopelijk dezelfde positieve reacties als vorige keer. Houd de 
huis aan huis bladen dus goed in de gaten zodat u weet wanneer de actie van 
start gaat, want dit wilt u uiteraard niet missen. 
  

 

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