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25 augustus 2022 

Uitgave: 2022-02 

Beste leden, 
 
Bijgaand onze tweede nieuwsbrief van 2022, die u samen met onze tweede Tijding ontvangt. 
Hierin praten we kort bij over wat er door de Algemene Ledenvergadering is besloten, wat de 
stand van zaken is van de activiteiten en welke nieuwe zaken er op de rol staan. 
 
Na afloop van de ALV heeft Ger de Heer van Scouting Hoogerheide een lezing gegeven over de 
scouting als aanvulling op datgene wat in Tijding 2022-1 staat en u elders in de media heeft 
kunnen lezen. 
 
Heeft u al een bezoek gebracht aan de scoutingtentoonstelling? Dat kan iedere 2e en 4e 
zondagmiddag  tot en met 23 oktober 2022 van 13:30 tot 16:30 uur. De toegang is nog steeds 
gratis. 

 

Algemene Ledenvergadering op zondagochtend 10 april 2022 
In de Algemene Ledenvergadering is afscheid genomen van 
secretaris Esther Cleeren, die op 25 augustus 2021 haar werkzaam-
heden heeft beeindigd, en van algemeen bestuurslid Cor Cleeren. 
Verder zijn algemeen bestuurslid Dees Verbeek en penningmeester 
John Mathijssen herkozen. Corné Dingemans en Paul Lucius, die 
vanaf juli 2019 als aspirant-leden meedraaiden, en nieuwkomer 

Roland Pijnen zijn verkozen als algemeen bestuursleden Daarnaast doet het ons deugd te melden 
dat Olga Jansz verkozen is tot nieuwe secretaris.  
 
Het bestuur is decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in 2019, 2020 en 2021. 
Daarnaast is door de ALV de contributie per 1 juli 2022 verhoogd naar € 25,00. 

 

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 hadden gehoopt u al iets meer hierover te kunnen vertellen, maar door 
omstandigheden vragen we u nog even geduld te hebben. 

 

Gezinsfietstocht 25 september 2022 
Op 25 september 2022 is ons musem “Den Aanwas” onderdeel van de 22e 
gemeentelijke gezinsfietstocht door de gemeente Woensdrecht. Deze 
fietstocht start bij Eetcafé Boulevard in Ossendrecht en gaat via ons 
museum “Den Aanwas”, smederij Huijbergen, aannemersbedrijf Fons van 
der Venne naar The Garden of Mala. Ons museum is deze dag geopend 

van 10:00 tot 16:30 uur. De deelnemers krijgen op vertoon van hun deelnemerskaart (€ 3,50 

per deelnemer) een gratis consumptie aangeboden bij alle evenementplaatsen. De 

kaartverkoop voor deze tocht loopt van medio juli tot en met 19 september 2022 op diverse 
adressen in de 5 kernen van de Gemeente Woensdrecht.  
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Jan Luysterburg genomineerd voor de Zachte G-prijs 
Erfgoed Brabant reikte in Café de Zachte G op 23 juni 2022 de tweejaarlijkse Zachte G-prijs uit. 
Een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van het Brabants in al zijn verschijningsvormen. 

Dit jaar werd de prijs voor de vijfde keer uitgereikt. Jan 
Luysterburg was één van de zeven genomindeerden. De 
winnaar van de Zachte G-prijs 2022 is Dialectgenootschap De 
Berregse Kamer, met een bijzondere vermelding voor 
voorman Cees van Broekhoven. Zij wonnen de prijs door de 
langdurige, brede, actieve, creatieve én vernieuwende wijze 
waarop aandacht wordt besteed aan het dialect. 

 

Kunst en kitsch 
Op zaterdagmiddag 25 juni 2022 vond in MFC De 
Drieschaar in Ossendrecht de aangekondigde Kunst & 
Kitsch middag plaats. Met een iets mindere aanloop 
dan 5 jaar geleden, was de sfeer er niet minder om. 
Met 2 ervaren taxateurs zijn er toch zo’n 100 artikelen 
beoordeeld. Van een schilderij met een waarde van 
€ 8.000, waarvan de eigenaar wel dacht dat het een 
aardig bedragje zou op kunnen leveren tot een oud 
blauw bord met een waarde van zo’n € 1.900. Een bord 
waarvan de eigenaresse eerst maar even langs kwam, want het stond al bij de rommelmarkt-
spullen. Kortom een geslaagde middag, waar we bovendien ook nog 2 nieuwe leden mochten 
bijschrijven. 

 

Fotoarchief gaat digitaal → Stand van zaken 
Zoals vorige keer vermeld is het nog steeds ons streven, om in september onze 
foto’s via onze website beschikbaar te hebben. De vakantietijd gooit vaak de 
planning wat in de war, maar we doen ons best om dit toch te realiseren. Er 
wordt monenteel gewerkt aan de website en we doen ons best om deze aan 
te passen. Nog even geduld dus. 

 

Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek 
Behalve dat de gemeente een erfgoedbeleidsplan aan het 
opstellen is, is het ook belangrijk om te melden dat er 
gewerkt wordt aan een kerkenvisie. Hierin wordt 
beschreven hoe we in de toekomst met ons religieus 
erfgoed om willen gaan. Dit is momenteel erg actueel, 
aangezien er volop wordt gesproken over het sluiten van 
kerken. De kerkgebouwen zijn vaak het hart van een gemeenschap waar veel mensen mooie en 
dierbare herinneringen aan hebben omdat er gedoopt, gehuwd en begraven werd. Daarnaast 
zijn het ook beeldbepalende gebouwen van een kern. De Stiching is voor het behoud van deze 
panden en ziet dan ook graag dat hier een goede herbestemming voor gevonden wordt. De 
ontwikkelingen rondom deze gebouwen wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. 
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Jumbo Boek 
Zoals u allemaal in de huis-aan-huis bladen heeft kunnen lezen heeft de actie 
van het nieuwe Jumbo boek gelopen van 27 mei t/m 4 augustus 2022. Het 
is wederom een mooi boek geworden en het is dan ook zeker even succesvol 
als het vorige. Wat ons betreft mag er zeker nog een keer een vervolg 
komen. Foto’s hebben we in ieder geval meer dan genoeg, dus wat dat 
betreft kunnen we nog redelijk wat boeken samenstellen. 

 

Rabo ClubSupport 
Ook dit jaar doen Heemkundekring Het Zuidkwartier 
en Stichting Behoud Cultuur Historisch Erfgoed 
Zuidwesthoek weer mee met Rabo ClubSupport. 
Leden van de Rabobank krijgen hiervan bericht en 
kunnen van 5 t/m 26 september 2022 stemmen op 

hun favoriete vereniging of club. Hoe meer stemmen, hoe meer geld ze van de Rabobank 
ontvangen, dus u snapt wat we willen vragen: Graag stemmen op Heemkundekring het 
Zuidkwartier en Stichting Behoud Cultuur Historisch Erfgoed!  
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun! 

 
Nieuwsbrieven 
U bent van ons gewend een papieren nieuwsbrief te ontvangen bij iedere 
verschijning van een Tijding. En wanneer dat van toepassing informeren wij 
u ook op andere momenten. Wij zijn voornemen om u nog gerichter te 
informeren over heemkundige zaken. Dat kan zijn over een evenement dat 
door een collega heemkundekring wordt georganiseerd, maar ook de 
regelmatig binnenkomende informatie die interessant kan zijn voor u of 
voor uw werkgroep. Op dit moment zijn we bezig het systeem dat we 
daarvoor gaan gebruiken in te richten. In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren hoe u 
zich in kunt schrijven. 

 

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

 

http://www.hkk-zuidkwartier.nl/

