Jaarverslag 2017
Bestuursvergaderingen
Er zijn het afgelopen jaar 10 bestuursvergaderingen geweest en 1 Algemene
Ledenvergadering. In deze vergaderingen werd van alles besproken om de vereniging zo
goed mogelijk te laten functioneren. De volgende zaken in het bijzonder zijn gepasseerd:
• PR & communicatie;
• Jubileumjaar 2017;
• Aanschaf en onderhoud heemhuisje.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 23 april 2017. Tijdens deze vergadering
werd het jaarverslag vastgesteld en werd er financiële verantwoording afgelegd. Tevens werd
er ingegaan op de plannen rondom het onderhoud cq aanschaf van het heemhuisje en het
onderhoud van het museum.
Esther Cleeren wordt herkozen als secretaris en Cor Cleeren wordt herkozen als bestuurslid.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit:
Jan Luysterburg (voorzitter)
Bert Janssens (vice-voorzitter)
Esther Cleeren (secretaris)
Loes kools (penningmeester)
Luce Hengst (bestuurslid)
Dees Verbeek (bestuurslid)
Cor Cleeren (bestuurslid)
John Mathijssen (bestuurslid)
Frans Klaassen (bestuurslid)

= Regulier aftredend in 2019
= Regulier aftredend in 2019
= Regulier aftredend in 2020
= Regulier aftredend in 2018
= Regulier aftredend in 2018
= Regulier aftredend in 2018
= Regulier aftredend in 2020
= Regulier aftredend in 2019
= Regulier aftredend in 2019

Ledenaantal en contributie
Het ledenaantal bedroeg op 1 januari 2018 512 leden tegenover 513 leden op 1 januari 2017.
De contributie is per 1 januari 2018 gehandhaafd. Ze bedraagt € 20.00 voor de bezorging in
de gemeente Woensdrecht. De overige abonnementsvormen zijn eveneens hetzelfde
gebleven. De portokosten worden stapsgewijs aangepast.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat in 2018 uit dhr. K. Rennen en dhr. E. Minnebach.
In 2017 bestond de kascontrolecommissie uit dhr. K. Rennen en dhr. F. Jansen.
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Lezingen / activiteiten
De volgende activiteiten werden in 2017 georganiseerd of er werd een bijdrage aan geleverd
door leden van onze heemkundekring.
Lezingen:
23 april: John Boeren: Genealogie voor beginners.
21 mei: Jan van Elzakker: Die van Woogeraaje.
10 september:Paul Asselbergs: Trouwbelevenissen
21 oktober: Film John van Dooren: 100 jaar Ossendrecht
Overig:
10 februari: receptie Ossekoppe.
17 februari: Opening Heemhoek in Het Trefpunt.
8 april: Opening fototentoonstelling 40 jaar Hkk Het Zuidkwartier.
21 mei: Koninklijke onderscheiding voor Jan van Elzakker.
10 juni: Begeleide wandeling Noordpolder voor leden (werkgroep Evenementen).
24 juni: Deelname aan Vergeten Festival Mariahove.
19 juli: Begeleide fietstocht Havens van Woensdrecht voor leden (werkgroep
Evenementen).
16 september: Taxatiedag Kunst of kitsch in Hotel Dekkers.
23 september: Deelname aan Vergeten Festival in Putte.
18 oktober: Bingo in de Drieschaar.
16 november: Vrijwilligersmiddag.
17 november: 5de prijs bij eerste deelname aan Heemkwis.
15 december: Naturalisatiedag in Heemhuisje.
Praatmorgen:
Op 10 eerste zondagen van de maand. Daarnaast kon men elke maandagochtend hier terecht
voor het wekelijks “bijkletsen” over vroeger en nu.
Regulier overleg met de gemeente:
Ook in 2017 heeft onze heemkundekring, in combinatie met heemkundekring de Wilhelmiet,
regulier overleg gevoerd met de gemeente over diverse zaken.
Werkgroepen
Archeologie
Leden van de werkgroep komen verschillende keren bij elkaar op informele wijze. Zij hielden
zich bezig met de waardekaart en contacten met de gemeente en andere heemkundekringen.
De werkgroep komt jaarlijks 1 tot 2 keer plenair bij elkaar .
Dialecten:
Het jaar 2017 was voor de werkgroep een vrij rustig jaar. De leden werken aan een derde
boek, ditmaal met verhalen in de diverse dialecten van het Zuidkwartier. Maar het
verzamelen van dialectwoorden en zegswijzen gaat natuurlijk ook gewoon door. De
werkgroep kwam in 2017 vier keer bij elkaar, te weten op 26 januari, 23 maart, 29 juni en 2
november. Tijdens deze bijeenkomsten werden dialectzaken besproken, maar vooral
verhalen en gedichten voorgelezen. De leden van de werkgroep hebben het voornemen om
in 2018 om de drie maanden bij elkaar te komen, waarbij elk lid van de werkgroep wil
presenteren wat hij heeft geschreven of verzameld.
De werkgroep telt 9 leden, te weten: Dick van der Poel, Edy Minnebach, Emile van den
Eijnden, Frans van der Sande, Jan van Elzakker, Toon de Weert, Wim Brooijmans, Bert
Janssens en contactpersoon Jan Luysterburg. Adrie van Zunderd is overleden en Willy
Groffen heeft zich afgemeld.
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Karnavalsstichting de Snoeken kwam in goede samenwerking met de werkgroep op 18
februari 2017 tot de vijfde uitgave van een jaarlijks terugkerend ’t Grwoot Wjeeldrechts
Dikteej. Het door Edy Minnebach, Jan Luysterburg en Adrie van Zunderd samengestelde
dictee werd weer een groot succes, met 28 enthousiaste deelnemers. Winnaar van de Felix
Verbeek Wisseltrofee werd deze keer Corné Dingemans.
Leden van onze werkgroep namen samen met leden van KS de Snoeken en andere
Wjeeldrechtenaren deel aan ’t Gròòt Berregs Diktee, waar zij gastvrij werden onthaald. Jan
Luysterburg veroverde er de eerste prijs.
Onze werkgroep was betrokken bij het schrijven en de presentatie van dialectlessen bij de
School voor Geschiedenis in Bergen op Zoom.
Onze leden waren diverse keren aanwezig in het Dialectcafé te Halsteren om daar hun
bijdrage te leveren.
Jan Luysterburg is nu voor het vierde jaar de hoofdredacteur van het tijdschrift Brabants. Het
kwartaalblad over Brabanders en hun taal heeft inmiddels voldoende abonnees om zich te
kunnen bedruipen en te blijven voortbestaan. Ook Heemkundekring Het Zuidkwartier is op
het blad geabonneerd. Het blad besteedde dit jaar twee pagina’s aan Museum Den Aanwas.
Jan Luysterburg is, samen met Cor Swanenberg, redacteur en presentator van het Brabants
Boekenweekboek. In het Brabants Boekenweekboek 2017, met als titel Verbooie vruchte,
verschenen vanuit onze werkgroep maar liefst 4 verhalen (Willy Groffen, Edy Minnebach,
Jan van Elzakker en Jan Luysterburg).
Radio Omroep Brabant is helaas gestopt met dialectgerelateerde programma’s en dus ook
met het succesvolle programma Bij wijze van spreken. De medewerkers aan dit
dialectprogramma gaven het echter niet op en gingen via de lokale Brabantse omroepen door
met het programma, dat nu Bij wijze van za’k mar zegge heet. Ook Jan Luysterburg heeft
hiervoor op 13 juni in Schijndel weer 7 verhaaltjes geschreven en ingesproken. Helaas zendt
ZuidWest FM dit programma niet uit. 18 andere lokale en regionale zenders in NoordBrabant doen dit gelukkig wel. De verhaaltjes zijn ook altijd te beluisteren op
www.nlutskebrabants.nl, zodat ook onze leden elke week aan de wedstrijd kunnen
deelnemen.
Op 4 november kregen de bezoekers van de Brabantse Familiedag in het Provinciehuis in
Den Bosch een glossy met daarin een artikel in dialect over Heemkundekring Het
Zuidkwartier.
De werkgroep dankt het bestuur voor de zeer geslaagde Vrijwilligersmiddag op 16
november, waarbij het dialect (van Loon op Zand) ook weer een belangrijke rol speelde
vanwege het zeer amusante optreden van Marja van Trier en haar pianist Peter Claessens.
Jan Luysterburg deed voor de zesde keer mee aan de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd in
Boxmeer. Hij bereikte op 17 december voor de vijfde keer de finale en oogstte veel lof van
jury en publiek.
Op 21 december 2016 startte in de Halsterse Krant & de Zuidwestkrant een door ons
georganiseerde dialectwedstrijd, die in 2017 om de twee weken werd gehouden. Vanwege
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het succes van deze column heeft de redactie van de huis-aan-huiskrant verzocht om de
rubriek ook in 2018 voort te zetten.
De werkgroep dankt de redactie van de Tijding vanwege het feit dat zij in elke editie weer
enkele pagina’s ruimte biedt aan ons. Daarbij valt steeds weer op, hoe mooi en zorgvuldig
deze pagina’s zijn opgemaakt en geïllustreerd.
Steeds vaker valt te constateren, dat onze twee woordenboeken door anderen gebruikt worden
als bron van kennis.
Ook in de Brabantse Spreukenkalender treffen we steeds meer bijdragen vanuit onze
werkgroep aan.
Distributie:
De werkgroep bestaat uit A. van Dijke, A. Middag, C. van Opdorp, J. Michielsen, J. Rens, J.
van Dooren, A. de Jong, P. Paardekam, P. de Dooij, B. Pals, K. Rennen, J. Adriaansen en
J. Daalmans (bezorgt bij 20 leden in Bergen op Zoom).
Invalkrachten: J. Lauwerijssen, Harrie van Gool, Hans Fontein en Frans van de Sande
Deze bezorgers bezorgden in 2017 drie Tijdingen, vijf nieuwsbrieven en de contributiebrief
. 63 Leden kregen die per post, waarvan 10 in België en 1 in Canada. De postbezorging werd
verzorgd door Frans Klaassen en Cor Cleeren. Zij geven samen leiding aan de werkgroep
distributie. In februari / maart kwam de werkgroep bij elkaar in het cafeetje van het museum
voor een kop koffie met wat lekkers.
Documentatie:
Na een druk jaar van verhuizen van onze documentatie en naslagwerken van het heemhuis in
de Binnenweg naar de bibliotheek in Hoogerheide, zijn we in een rustiger vaarwater beland.
De inrichting is op enkele punten na zeer geslaagd te noemen. Er is door onze schrijvende
leden dankbaar gebruik van gemaakt, en zijn vooral blij met de toegankelijkheid.
Voor 2018 gaan we door met verbeteringen en proberen we een oplossing te zoeken voor een
betere presentatie van onze foto,s. Vrijdag 17 februari 2017 om 14.00 u was het dan zover:
heemkundekring ‘Het Zuidkwartier’ opent een eigen ‘hoek’ in de bibliotheek van
Hoogerheide, waarin de documentatie van onze vereniging wordt ondergebracht. In de
heemhoek zijn ook vitrines geplaatst met voorwerpen uit het streekheemmuseum ‘Den
Aanwas’ en is er een informatie paneel en een fotowand met foto’s van onze Fotowerkgroep.
Op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.30-16.30 u zijn er mensen van onze heemkundekring
aanwezig. Op deze tijden kan het openbare gedeelte van onze documentatie worden ingezien
en is er de gelegenheid om vragen te stellen. We hebben hiervoor zelfs een ruime tafel met
voldoende stoelen voorzien.
Op het moment van openstelling was het openbaar archief al in twee kasten in deze heemhoek
ondergebracht. Eind oktober van dit jaar hebben we een derde kast geplaatst waarin het wat
duurdere archiefmateriaal een plek heeft gekregen. Deze kast wordt echter tijdens de
openingstijden niet standaard voor publiek opengesteld, maar is specifiek bedoeld om te
kunnen raadplegen bij het doen van heemkundig onderzoek en het schrijven van artikelen en
dergelijke activiteiten.
Bij hoge uitzondering kunnen derden onder toezicht worden toegestaan bepaalde boeken
hieruit in te mogen zien. Dit is alleen mogelijk na overleg met Cor van Opdorp of Bert
Janssens. De sleutels van de vitrines en de eerste twee kasten worden beheerd door Bert
Janssens. Van de derde kast hebben de volgende personen ook een eigen sleutel: Cor van
Opdorp, Kees Rennen en Jan van Elzakker. In het heemhuis bevindt zich nu enkel nog een
aantal dozen met ‘gevoelig’ archiefmateriaal dat na overlijden van bepaalde mensen in ons
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bezit is gekomen, en ook een restant aan documenten wat nog verwerkt moet worden. Door
het enorme aanbod aan jubileumactiviteiten is de nadere invulling van de Heemhoek –zoals
aangegeven in het oorspronkelijke voorstel- nog niet uit de verf gekomen en zal volgend jaar
vormgegeven worden . Ook zullen we de invulling van de personele bezetting gedurende de
openingstijden nog eens onder de loep moeten nemen, zodat het toezicht houden voortaan
evenwichtiger kan worden ingeroosterd.
Namens de werkgroep documentatie,
Bert Janssens, Kees Rennen, Ad van Loenhout en Cor van Opdorp.
Fotografie:
Deze werkgroep heeft de volgende leden: Jan Hommel, Jaap van de Berg, Rinus Verheggen
en Frans Klaassen. Ons trouwe lid Adrie van Zunderd, één van de initiatiefnemers van de
FWG, is ons dit jaar helaas ontvallen. De werkgroep fotografie kwam dit jaar zeven keer bij
elkaar op de eerste woensdag van de maand om 10.30 uur in het heemhuis in Hoogerheide
en wel in de maanden januari, februari, maart, april, oktober, november en december.
De gemaakte foto's worden regelmatig gebruikt op onze website en op Facebook. Ze kunnen
ook worden opgenomen in ons digitaal archief. In 2017 werden 365 foto's aan het archief
toegevoegd.
Enkele onderwerpen die werden vastgelegd:
•
Foto van de maand voor de website (moet binnen de gemeente gemaakt zijn in de
betreffende maand en er moet een duidelijke relatie met ons heem zijn)
•
Veranderingen in beeld (Randweg Putte, Rondom de Arend in Hoogerheide, Emté in
Putte enz.)
•
Heemhoek bibliotheek
•
Opening tentoonstelling in het museum
•
Bijeenkomst Brabantsheem bij de Jonckvrouwe
•
Dialectcafé
•
Lezing Jan van Elzakker (met onderscheiding!)
•
Tussen Kunst en Kitsch
•
Erfgoed Brabant bij Non plus
•
Bingo
•
Vrijwilligersmiddag
•
Bezoek kleuters aan het heemhuisje
Rinus en Frans verzorgden twee presentaties in een quizvorm met oude foto's. Eenmaal voor
de bewoners van het Lucashof en eenmaal voor HL in het Kloosterhof.
Voor de inleiding daarvan maakten zij een 6 minuten durend informatiefilmpje over
heemkundekring het Zuidkwartier. Rinus maakte ook nog een 12 minuten durende
samenvatting van het optreden tijdens de vrijwilligersmiddag.
Dit jaar hebben we het fotograferen van alle kunstwerken en rijks- en gemeentelijke
monumenten afgerond.
Genealogie:
De werkgroep genealogie komt in principe iedere eerste dinsdag van de maand, m.u.v. juli
en augustus, om 19.30 uur bijeen in het heemhuisje te Hoogerheide. Bij slecht weer of
feestdagen wordt uitgeweken naar een andere maandag. Tot ongeveer 20.00 uur wordt eerst
nog onder het genot van een kopje koffie of thee wat bijgepraat.
Op dit moment zijn we nog steeds bezig met de bevolkingsregisters van Ossendrecht en het
rechterlijk archief van Putte. De dames Marjolein Bakx en Jolanda de Laet zijn al jaren belast
met de bevolkingsregisters. Via een leesapparaat worden de fiches, aanwezig in het
heemhuisje, gelezen en meteen in een computerprogramma verwerkt. Hier zijn ze al enkele
jaren mee bezig en het einde lijkt nog niet in zicht. Engelus Paardecam met Cor Cleeren en
Kees Soeters met Karin Sion werken op 4 computers aan het rechterlijk archief van Putte.
Van het internet worden de archiefstukken gedownload. De een leest en de ander verwerkt
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het gelezene ook nu weer in een computerprogramma. De nadruk ligt vooral op het
belangrijkste van zo’n akte: over wie gaat het, waarover wordt gesproken en waar vindt het
plaats. De ambtelijke taal wordt zoveel mogelijk vermeden. Dit kan altijd nog eens gedaan
worden. Het gaat de genealoog om vooral de belangrijkste gegevens. Met het rechterlijk
archief kan de werkgroep nog jaren mee aan de slag. Ook zij we begonnen om de archieven
te fotograferen van parochie de bron.
Dit behelst Putte Ossendrecht Woensdrecht Huijbergen en Hoogerheide.
Dit doen we wel in ons kantoortje op het museum.
In 2017 zijn afgerond en bewerkt:
Rechterlijk Archief van Putte:
Nr.
Naam register
Arch.nr
8
Afgedwaalde stukken uit administratief archief Putte: minuten en 446
resoluties van schepenen en van de Staten Generaal, 1708-1750.
51

53
111
126
128
129
134
135

Akte van verkoop door Anthonie Gommarus Aarts aan zijn zoon
Johannes Josephus Aarts van een perceel heide, gelegen in de tweede
hoek, 1809
Akte van verkoop door Bernardo Smout aan Johannes van Linden van
een perceel land, gelegen in de tweede hoek, 1805.
Processtukken in de civiele zaak van Cornelis Rothiers, stadhouder en
schepen te Woensdrecht, contra Adrianus Lauwerijssen, 1616
Processtukken in de criminele zaak tegen Fernandus Guns, Jan Wils,
Adriaen verschuuren en David Wils, 1756.
Processtukken in de criminele zaak wegens de moord op Maria Catharina
van der Moer, dochter van Jan van der Moer en Anna van Welle, 1737
Register van akten (contracten, testamenten, attestaties), 1710-1741
Register van akten (opdrachten en schepenkennisssen), 1690-1707.
Register van akten (opdrachten en schepenkennissen), 1707-1740.

Borgbrieven Ossendrecht
Naam register
Arch.nr
Register van uitgegeven en ontvangen borgbrieven Ossendrecht 1773- 446
1810
Ingekomen beloften van borgbrieven Ossendrecht 1751
446
Borgbrieven Ossendrecht 1761
446
Borgbrieven Ossendrecht 1798-1807
446
Borgbrieven Ossendrecht 1733-1810
446
Borgbrieven Hoogerheide
Naam register
Borgbrieven Hoogerheide 1754 + 1771
Register borgbrieven Hoogerheide 1773-1809
Borgbrieven Zuidgeest
Naam register
Borgbrieven Zuidgeest 1684 – 1810
Borgbrieven Woensdrecht
Naam register
Register van ontvangen en afgegeven borgbrieven Woensdrecht 17731807
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Deelnr.
0171

446

0091

446

0084

446

0026

446

0020

446

0015

446
446
446

0050
0042
0043

Deelnr.
81
82
83
84
85

Arch.nr
451
451

Deelnr.
894
895

Arch.nr
451

Deelnr.
1158

Arch.nr
451

Deelnr.
581

Akten van lijkschouwing Woensdrecht
Naam register
Akten van lijkschouwing, 1749-1761

Arch.nr
452

Deelnr.
65

In 2018 zullen de bevolkingsregisters van Ossendrecht en het Rechterlijk Archief van Putte
verder voortgezet worden. Misschien dat er een begin gemaakt wordt aan een
kwartierstatenboek.
Opmerking: Zie ook Tijding 2011-1 pagina’s 18 en 19!
Kruidentuin:
Begin maart hebben we de bestelling voor nieuwe beplanting geplaatst bij Wouts. In april
zijn we gestart met het verrijken van de bodem door het inwerken van zwarte grond, en
hebben we de appelboom bij de waterput gerooid. De behandeling van de aantasting van de
stamaanzet bij de middelste leilinde lijkt te zijn aangeslagen, maar we blijven dit nauwlettend
in de gaten houden.
Eind april kwam het eerste deel van de bestelling binnen. Ondanks herhaalde herinneringen
is de rest van de bestelling gewoon niet uitgeleverd en zal het plantschema in 2018 –wel met
een andere leverancier- worden afgewerkt, evenals het plaatsen van de naamstekertjes met
de dialectbenamingen. Wel zijn we alvast -op bescheiden schaal – gestart met een hoekje
van ‘vergeten groenten’ in te richten dat in de toekomst uitgebreid zal gaan worden. Hiervoor
zal de bodem van dit deel van de tuin echter wel eerst extra verrijkt moeten worden. In 2018
staat verder op het programma om de struiken tussen het heemhuisje en de buren te rooien
en daar dan hortensia’s voor in de plaats te zetten. Ook tussen de heg en de muur aan de
straatkant, willen we een hoge en bloemrijke beplanting gaan realiseren. Tevens zullen we
in 2018 onderzoeken of het mogelijk is een dompelpompje of iets dergelijks op de waterput
te plaatsen. Dit zal zowel het onderhoud als de kostenbeheersing ten goede komen.
’t Kwartier:
Het betreft hier alle vermeldingen van bezoekersaantallen van diverse bijeenkomsten. Helaas
vermelden niet alle groepen altijd dat ze in het Heemhuisje een bijeenkomst hebben gehad
en met hoeveel personen ze aanwezig waren.
• De werkgroep Stamboomonderzoek vergaderde 1 keer met 4 personen.
• Het bestuur van Hkk Het Zuidkwartier vergaderde er 4 keer. In totaal 22 personen.
• Bovendien vergaderde het bestuur er 1 keer samen met de SBCEZ. 6 personen.
• De werkgroep Dialecten vergaderde er 3 keer met in totaal 23 personen.
• De werkgroep Fotografie kwam er 7 keer bij elkaar met in totaal 29 personen.
• Van de werkgroep Kantklossen is 20 keer bij elkaar geweest met in totaal 11
personen.
De Praatmorgen wordt gehouden op elke eerste zondag van de maand, met een koekje bij de
koffie. Het aantal bezoekers aan deze morgen is iets teruggelopen. Hij is in 2017 12 keer
gehouden, met in totaal 113 personen.
De Buurtmorgen vindt elke maandagmorgen plaats van 10:00 tot 12:00 uur, met uitzondering
van Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en eventueel Eerste of Tweede Kerstdag. De
Buurtmorgen had dit jaar duidelijk meer bezoekers dan voorheen. De 48 Buurtmorgens
trokken in totaal 562 deelnemers.
Vanaf heden kan iedereen het Heemhuisje van huis uit bekijken, omdat Vincent Krijtenburg
het huisje van binnen en van buiten, de zolder en de begane grond, heeft vastgelegd met een
360 graden camera. De opnames zijn te zien via de site van de Heemkundekring.
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SBCEZ
De Stichting heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende twee punten:
Behoud Heemhuisje Binnenweg 33
Onderhoud Museum en Heemhuisje
Behoud Heemhuisje Binnenweg 33
De heemkundekring is nog steeds officieel huurder van Binnenweg 33. Dit al sinds 1982 en
dat is dus niet gewijzigd. Zoals bekend willen we (Heemkundekring en Stichting) dit pand
graag in eigendom om het zo voor de toekomst te behouden.
Vorig jaar hebben we geschreven dat we verschillende opties aan het onderzoeken zijn om
het pand in eigendom te krijgen en dat een definitief besluit niet ver weg is. De uiteindelijke
uitkomst is dat we helaas geen mogelijk hebben kunnen vinden om het pand op dit ogenblik
in eigendom te krijgen en dat de heemkundering huurder blijft van het pand. We blijven de
hoop houden dat het ons nog wel eens zal lukken om het in eigendom te krijgen en het zo te
kunnen behouden voor de toekomst. Behoud van het heemhuisje blijft dus gewoon op de
agenda staan en we blijven continu de stand van zaken evalueren om te zien of er
veranderingen hebben plaatsgevonden die opnieuw mogelijkheden bieden.
Onderhoud Museum en Heemhuisje
Ieder jaar wordt door de monumentenwacht een inspectie van het museum en het heemhuisje
uitgevoerd. Resultaat is een rapport wat de punten aangeeft waar onderhoud nodig is. Dit
variërend van ernstig tot minder ernstig.
Met deze rapporten als basis kijken we waar de nood het hoogst is en wat er dus aan
onderhoud dient te gebeuren. Onze werkzaamheden voor de komende tijd zal zijn om een
beter, completer onderhoudsplan voor beide panden te maken, zodat we een beter inzicht
hebben op komend onderhoud en de benodigde financiën.
Museum den Aanwas
Ook dit jaar is de werkgroep weer flink actief geweest in en om het museum. Helaas was het
niet gelukt om ook het karkot volledig ingericht en geïnventariseerd te krijgen. Wel is de
opstelling grotendeels klaar en kon het bezichtigd worden. Het karkot is voorzien van een
goot en de overige waterafvoer is in orde gemaakt. Ook is er een nieuw afdak gerealiseerd
en daarom moest er weer van alles verplaatst worden, wat de nodige spierkracht heeft
gevergd. Dank hiervoor aan Cor, Jack, Broer en Willem. Ook overbuurman Alex Jacobs
ondersteunde ons met hefmateriaal. Onder het afdak is door Broer Pals weer opnieuw bestraat
met de kasseien. De inrichting is voor 2018 gepland.
De tentoonstelling is verzorgd door Fotoclub Zuidwest met als thema
40 jaar Heemkundekring “Het Zuidkwartier”.
De opening op 8 april werd verricht door wethouder M. Groffen en B. v. Gils.
Daarna konden de prachtige foto’s worden bezichtigd.
De inventarisatie van de collectie (Lea Gillese en Dian Kok) en het uitzoeken van het archief
van de Bron(Cor Cleeren en Kees Soeters) werden voortgezet.
Al de werkzaamheden worden op dinsdagochtend uitgevoerd.
Van april t/m oktober was het museum iedere 2e en 4e zondagmiddag open voor bezoek, met
dank aan de suppoosten.
Het aantal groepen dat dit seizoen het museum heeft bezocht was helaas aanmerkelijk minder
dan andere jaren.
Het project Jet en Jan was ook dit jaar weer een succes.
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Ot en Sien was dit seizoen in het Heemhuisje te Hoogerheide, Nardi Middag had daarover de
leiding.
In totaal hebben 638 personen het museum bezocht.
Als volgt onderverdeeld:
Jet en Jan 84 leerlingen en 55 begeleiders (ouders en leerkracht)
Groepen 200
Zondagopening 199
Helaas was er ook droevig bericht. Maria Cleeren – van Gool, echtgenote van Cor Cleeren is
7 november plotseling overleden. De tijd stond stil.
Leden van de werkgroep Museum
Dinsdagochtend team:
Cor Cleeren, Willem Damme, Broer Pals, Jac Smeijers en Franka Stoutjesdijk
Suppoosten:
Gerda Kap, Hetty Kappelhof, Bert Janssens, Harold Kuyl José v.d.Maegdenbergh, Nardi
Middag, Irene Paardekam, Hans Roelands, Isa Theuns, Jac Smeijers en Franka Stoutjesdijk
Jet en Jan:
Ineke van Hoek, Gerda Kap, José v.d.Maegdenbergh, Adrie van Opdorp, Isa Theuns, Karin
Sion en Franka Stoutjesdijk
Inventarisatie en archief “De Bron”: Cor Cleeren, Kees Soeters, Lea Gillese en Dian Kok.
Vermeld dient te worden dat Cor ook ondersteuning geeft bij de suppoosten en Jet en Jan
Oude handwerktechnieken:
Dit jaar is weer iedere 14 dagen op donderdagmiddag en donderdagavond geklost, zij het op
een laag pitje. De oudste leden zijn 80 jaar en ouder. De leeftijd speelt vooral een rol in de
middaggroep. De avondgroep heeft ook nog twee 50 plussers. Hopelijk kunnen we het zo
vasthouden. De 11 leden zijn: Virginie Suykerbuyk, Cor Poel, Corry Becht, Corry Landa,
Corry Rens, Rina Verbeek, Jannie vonk, Anja Kuystermans, Riet v.d.Velde, Sylvia van
Tilburg en Bep Brokken
Dit jaar zijn 2 leden gestopt.
Redactieraad:
Praktisch elke maandag kruipen twee redactieleden achter de computer om de ingekomen
artikelen te redigeren en de lay-out samen te stellen en op te maken. Zij blijven tussentijds
steeds in gesprek met de schrijvers. Bestuurslid Cor Cleeren onderhoudt het contact met de
drukker in Essen, België.
Website/Facebook
Websitebeheerder:
Sebastian Schauenburg, te bereiken op website@hkk-zuidkwartier.nl.
Jan Luysterburg (voorzitter) en Frans Klaassen (werkgroep fotografie, bestuurslid) kunnen
informatie op de website plaatsen
Naast de website hebben we vanaf 2016 een Facebookpagina opgestart. Deze wordt beheerd
door de bestuursleden Frans Klaassen en John Mathijssen.
Werkgroep evenementen:
In 2017 heeft de evenementencommissie 2 aktiviteiten georganiseerd. Eerst was er in het
voorjaar een wandeling in de heringerichte Noordpolder o.l.v. Jac Smeijers. De kwaliteit was
goed, aantal deelnemers viel tegen.
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In de zomer was er een fietstocht langs de (voormalige) haventjes van Ossendrecht en
Woensdrecht: bij windkracht 9 in de polder waren er geen uitvallers, dus het tempo was goed.
Tenslotte hebben beide commissieleden, Jac Smeijers en Jan Lauwerijssen, een bijdrage
geleverd tijdens de heemkundequiz in Etten en Leur.
Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2018.

De voorzitter:

De secretaris:

Jan Luysterburg

Esther Cleeren

De Vice- voorzitter:

De penningmeester:

Bert Jansen

Loes Kools

De bestuursleden:

John Mathijssen

Frans Klaassen
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Luce Hengst

Dees Verbeek

Cor Cleeren

