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Van de redactie

Activiteiten jaar 2008

Van de oorspronkelijke opzet om regelmatig een Sandtloper uit te brengen is dit jaar door mijn ziekte helaas
nog
niets
terecht
gekomen.
Echter
nu
de
gezondheidsproblemen voor een groot gedeelte zijn
opgelost, is het weer tijd om de draad voor de vereniging
weer op te pakken.
Ik dank mede namens Kitty, Jean-Pierre en Gérard langs
deze weg iedereen hartelijk voor de belangstelling,
kaarten, telefoontjes, bezoekjes, bloemen, etc.
De wetenschap dat iedereen binnen onze gemeenschap
meeleeft is zeker een steun geweest in deze voor onze
familie lastige periode.
Cees Heck

17 januari:
Nieuwjaarsbijeenkomst in De Standaard met lezing:
“Turf, het zwarte Goud” door HKK Roosendaal en
bijzonder geslaagd optreden van duo Puur Natuur.
6 maart:
Jaarvergadering in de Standaard met lezing
“Geschiedenis van het waterbeheer en ontstaan van het
landschap van Standdaarbuiten e.o.” door Paul van Dijk
uit Oosterhout van Waterschap “De Dommel”.
1 mei:
Expositie schoolfoto’s en schoolattributen in De Blomhof.
7 juni:
Excursie naar Landbouwmuseum de Familie van Koulil te
Sprundel met aansluitend lunch in Skidome Rucphen en
in de namiddag bezoek Heemtuin aldaar.

Vanaf nu is het de bedoeling om minimaal 1x per
kwartaal u van informatie te voorzien middels een Sandtloper, zodat u op de hoogte blijft van het wel en wee
binnen onze vereniging en wij u kunnen informeren
omtrent interessante zaken op het gebied van
heemkunde. Het is overigens wel lastig om u actueel op
de hoogte te houden van interessante exposities,
lezingen elders etc. aangezien de brochures en
publicaties ons secretariaat ook vaak laat bereiken. Met
de ontwikkeling van een website hopen we dit probleem
in de toekomst te kunnen ondervangen.

interessante uitleg door Dhr. van Koulil

Website
Het tijdperk van digitalisering en allerlei ontwikkelingen
op elektronisch gebied gaat ook aan de Heemkundekring
niet voorbij. In samenwerking met Matty Machielse is het
bestuur bezig met de ontwikkeling van een website zodat
we u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele
heemkundige zaken. Binnen afzienbare termijn zal de
website “in de lucht” zijn en zo zal info beschikbaar
komen over onze vereniging, historische gegevens uit
Standdaarbuiten, foto’s en allerlei informatie en links op
heemkundig gebied. We houden u op de hoogte.
De geregistreerde domeinnaam is:
www.heemkundekringstanddaarbuiten.nl

13/14/20/21 september:
Deelname aan Cultuur- ambachtenroute expositie in de
molen verzorgd door Nico Wagemakers en Bea Hoeks
(zie verslag elders in deze editie)
4 oktober:
Najaarsexcursie naar Zeeland – Ouderkerk bezoek aan
Watersnoodmuseum, rondrit door watersnoodgebied en na
lunch bezoek aan Wijn hoeve de Dreischorre
(zie verslag elders in deze editie)
18 november:
Najaarslezing in Café Kerkzicht, door Piet Nuyten uit
Ulvenhout over radiësthesie (aardstralen)
Ruim 50 belangstellenden vulden café kerkzicht geheel en
waren getuige van een presentatie over een erg interessant
onderwerp. Een aantal mensen werden aan een negatieve
energietest onderworpen en anderen konden proberen of zij
zelf een gave hadden voor wichelroedelopen.
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Cultuur- en ambachtenroute 2008
Ook dit jaar heeft onze Heemkundekring weer
deelgenomen aan deze manifestatie in de gemeente
Moerdijk. Gekoppeld aan de presentatie van ons
boerderijenboek werden in de molen de exposities van
Nico Wagemakers met zijn collectie oude brommers,
fietsen en voorwerpen uit zijn v/m fietsen- en
bromfietsenzaak in de Oude Kerkstraat en de prachtige
fotocollectie van onze plaatsgenote Bea Hoeks-de Laat
zeer druk bezocht. Het eerste weekend waren uit
Hoeven ook Jac Brekelmans en Ad Laurijssen present
met een aantal stoom- en andere interessante
machientjes en oude tractoren. We mochten in totaal
maar liefst 520 (!) bezoekers begroeten. Naast de
exposanten dankt het bestuur iedereen die aan deze
bijzonder geslaagde en gezellige weekenden op welke
wijze dan ook zijn of haar medewerking heeft verleend.
Nieuwe uitgave van onze Heemkundekring
Op zaterdag 13 september 2009 is door onze voorzitter het
eerste exemplaar van het boek “Boerderijen van
Standdaarbuiten en hun bewoners” uitgereikt aan Dhr. Adri
Bossers, afdelingsvoorzitter van ZLTO afd. Moerdijk, welke
organisatie samen met Rabobank West Brabant Noord en
Shell Nederland een financiële bijdrage geleverd heeft aan
de totstandkoming van het 113 pagina’s tellende boek. Het
boek is een vervolg op de succesvolle expositie welke in
2007 tijdens de Cultuur- en ambachtenroute Moerdijk in de
molen te Standdaarbuiten werd gehouden
Het idee om de bijeengebrachte informatie vast te leggen
door de uitgave van een boek was eerder gezegd dan
gedaan. Echter dankzij de tomeloze inzet van Jaantje KopMies met medewerking van Jo Baart, Antoon Koenraadt,
Jan Hopmans en Lauran van de Weijgaert is een boek tot
stand gekomen, waar de Heemkundekring met recht trots
op mag zijn. Er zijn vijfenveertig boerderijen beschreven,
waarvan er thans nog een tiental als boerenbedrijf actief
zijn. Naast de foto’s van het leven op het boerenland en
van de gebouwen is tevens zo veel mogelijk informatie over
de bewoners verzameld. Ook zijn de perceelsnamen in de
polders geïnventariseerd en opgenomen op een in het
boek ingesloten perceelskaart.

foto Remco de Ruijter

Na uitreiking bekijken dhr Bossers en dhr. Ant. Nachtzaam onder toeziend
oog van onze –met recht- trotse voorzitter “het eerste exemplaar”.

Het bestuur dankt iedereen, die een bijdrage heeft geleverd
aan de totstandkoming van dit historische naslagwerk,
maar vooral de samenstellers, die zich inmiddels weer op
een nieuwe uitdaging hebben gestort, “Winkels en cafés uit
vroeger tijden”.
De boekenverkoop loopt voortreffelijk.
De boeken zijn te koop à € 18,95 bij de bestuurleden.

Nico en een gedeelte van zijn collectie

Lezing radiëstesie
Voor degene die de interessante lezing van Piet
Nuyten (Ulvenhout) op 17 november jl. gemist hebben
volgt onderstaand nog een korte uiteenzetting.
Wat is radiësthesie? Dat is stralingskunde. Het
gevoelsmatig opsporen van straling, in de volksmond
wichelroedelopen genoemd. Het belangrijkste doel is
het opsporen van negatieve straling in huizen, scholen,
en werkplekken.
Wat is straling? Straling zijn kleine golfjes die in
verticale en ook horizontale richting bewegen en om
hun as een rechts of linksdraaiende beweging maken.
Er zijn verschillende soorten straling, waarvan m.n. de
z.g. negatieve straling van invloed is op onze
gesteldheid. De eerste hoofdgroep wordt gevormd door
de z.g. ondergrondse wateraders, en magnetische
lijnen (Currylijnen en Hartmannet), die overal om de
aarde lopen en vaak een negatieve uitwerking hebben.
Daarnaast zijn er de z.g. (eveneens negatieve)
technische stralingen van het lichtnet, radarnet,
televisie, computers, magnetrons en het mobiele
telefoonverkeer etc. De negatieve straling is energie
ondermijnend.
Ons
afweermechanisme
neemt
sluipsgewijze af. Het zoekt de zwakke plekken in ons
gestel. De eerste signalen van negativiteit zijn klachten
over slecht slapen, hoofdpijn, vermoeidheid, nervositeit,
duizeligheid e.d.
Wat is eraan te doen? Het belangrijkste advies is de
negatieve plek trachten te vermijden en zoeken naar
een stralingsvrije plaats. Is dit niet mogelijk dan is er
een uit Nw. Zeeland afkomstig ontstoringselement dat
veilig een groot gedeelte van de straling wegneemt.
Voor nadere informatie of een onderzoek naar uw huis
kunt u terecht bij:
Piet Nuijten, Pennendijk 41, 4851 VC Ulvenhout,
tel: 076-5613302
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Voorlopig programma 2009

Verslag excursie Zeeland zaterdag 4 oktober

Hierbij presenteren wij u het voorlopig programma voor
2009, zodat u onze verenigingsactiviteiten reeds in uw
agenda kunt noteren:

Op naar Zeeland Schouwen-Duiveland met een volle bus
onder de hoede van chauffeur Guido.
In Zeeland begint gelijk de zon te schijnen. Aangekomen in
Ouwerkerk worden we verrast met koffie en een Zeeuwse
bolus (waar zou die naam toch vandaan komen?). Onder
begeleiding van een meer dan uitstekende gids, verkennen
we het eiland.
Wil zo heet ze, vertelt vol passie, hoe het landschap
allemaal ontstaan is, het turf steken of darring delven, hoe
de dijken zijn ontstaan in vroegere tijden, het zout winnen.
Daarna begint ze over dé Ramp:
De Watersnoodramp op 1 februari 1953, de grote
ommekeer van Zeeland en niet alleen van Zeeland. De
springvloed, de toestand van de dijken, allemaal een
samenloop van omstandigheden.......
Ze laat ons Brouwershaven zien, de geboorteplaats van
vader Cats, Hoe hoog het water heeft gestaan, heel
indrukwekkend allemaal. Dan naar Zierikzee,het verhaal
van de monsterkerk, het verhaal van de twee torens…
Weer terug naar Ouwerkerk waar ons een heerlijke lunch
wacht. Dan het Watersnoodmuseum, gevestigd in een
caisson. Er zijn plannen om er nog 3 caissons bij het
museum te betrekken, dus dat wordt zeker de moeite
waard om er nog eens te gaan kijken. Weer een goede
gids die helder uitlegt wat er allemaal gebeurde die
bewuste nacht.

donderdag 15 januari 2009
Nieuwjaarsbijeenkomst (foyer van De Standaard) met
medewerking van Volksmuziekgroep “Smidje Verholen”.
aanvang 19.30 u. (uitnodiging bijgaand)
zaterdag 14 maart 2009 (middag)
Jaarvergadering in Huijbergen en aansluitend bezoek aan
het Wilhelmietenmuseum aldaar bij Congregatie Broeders
van Huijbergen in Klooster Sint Marie met rondleiding.
dinsdag 12 mei 2009
Voorjaarslezing (Kerkzicht)
zaterdag 13 juni 2009
Voorjaars-busreis. Nadere info omtrent bestemming volgt.
12/13 en 19/20 september 2009
Deelname aan Cultuur- en Ambachtenroute Gemeente
Moerdijk, met expositie in de molen over winkels en café’s
in Standdaarbuiten.
zaterdag 3 oktober 2009
Najaarsexcursie (bestemming nog onbekend)
dinsdag 17 november 2009
Najaarslezing (Kerkzicht)
Uitgebreide informatie over al deze activiteiten komt in de
loop van het jaar voor u beschikbaar.

Boeken Heemkundekring:
Bij onze Kring zijn nog de volgende boeken verkrijgbaar
via Jaantje Kop en Jo Baart:
Boerderijen van Standdaarbuiten en hun bewoners

€ 18.95

Tussen Hollandsch Diep & Mark en Dintel

€ 13.50

Landschap en waterbeheer in Noordwest-Brabant

€ 5.00

Standdaarbuiten in vroeger tijden

€ 16.00

De windkorenmolen van Standdaarbuiten
tussen 1530 en 1944

€ 3.50

De kerkelijke geschiedenis van Standdaarbuiten

€ 13.50

Standdaarbuiten in de jaren 1900 tot 2000

€ 9.00

Het spoor van de Timberwolfdivisie door West-Brabant € 2.50

Allemaal onder de indruk van dat watergeweld gaan we op
weg naar een ander fenomeen in het Zeeuwse land
“Wijnhoeve De Kleine Schorre” in Dreischor
Nou zo klein is die hoeve niet, want met zijn 8 ha. is zij de
grootste van ons land. Onze enthousiaste wijnboer heet
Johan van de Velden, hij vertelt over zijn wijnkathedraal,
een schuur die stamt uit 1735. We worden verrast met een
rondleiding door de wijngaard en natuurlijk wordt er
geproefd!!!!! 3 frisse witte wijnen En dankzij het motto; "Een
bezoek zegt meer dan 1000 woorden!" worden al onze
zintuigen prettig geprikkeld !!!

Heel voldaan en nog luidruchtiger dan op de heenweg
gaan we huiswaarts, om met nog een rondje van de
chauffeur langs onze eigen kerk ons dagje uit met onze
Heemkunde Kring te besluiten.
Bedankt Bestuur, voor weer een geslaagde dag.
(en dat was iedereen het met mij eens !!!!)
Tiny van de Weijgaert
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Schenkingen Heemkundekring:
De Heemkundekring heeft een aantal voorwerpen, foto’s,
bidprentjes e.d. geschonken gekregen.
We danken daarvoor:
mevr. D. van Zundert, mevr. N. Hilkhuysen-Koevoets,
mevr. R. Rombouts-Roozen, mevr. Mol-Blommerde,
mevr. A. v.d. Klundert – Willemsen, mevr. D. Machielse–
Schneijdenberg, dhr. en mevr. Frietman, dhr. C. Vermunt,
dhr. A. Nagtzaam, dhr. A. v.d. Klundert, dhr. P. Nuijten,
dhr. Th. de Jong, en de erven familie HoppenbrouwersBuckens. Een vitrinekast geschonken door Gérard Heck
staat inmiddels in ons onderkomen “Neffe de Meulen”.
Tevens dank aan iedereen die foto’s beschikbaar gesteld
hebben voor het gebruik in het boek: Boerderijen uit
Standdaarbuiten.
Gezocht
Voor onze volgende expositie vragen we nog foto’s en
informatie van winkels en café’s die er in Standdaarbuiten geweest zijn en/of er nog zijn. Zodra de foto’s
gescand zijn ontvangt u deze uiteraard terug. Tevens zijn
voorwerpen, papieren en of andere zaken die voor de
expositie geschikt zijn van harte welkom.
Tevens maakt u onze archivaris
Jaantje Kop altijd blij met bidprentjes
en foto’s uit het verleden. (u krijgt
deze na het inscannen indien
gewenst retour)
Onze vereniging is tevens geinteresseerd in spulletjes uit vroeger tijd,
welke bijvoorbeeld bij een verhuizing
naar kleinere behuizing, aanleunwoning of verzorgings-huis overbodig en daarmee
wellicht weggegooid zouden worden. We denken dan
onder meer aan foto’s, bidprentjes, kleine huishoudelijke
voorwerpen en klein gereedschap e.d.
U kunt deze zaken afgeven bij:
Jaantje Kop-Mies, Timberwolfstraat 22,
of bij een van de bestuursleden.

Het Brabants is de kortste taal van ons land en dus de
meest efficiënte!
In het Nederlands
Dit behoort tot de mogelijkheden.

In het Brabants
Da ken.

Hieromtrent kunnen wij u geen enkele Ge wit noit nie.
zekerheid bieden.
Zou u dat eens willen herhalen?

Wa?

Zulks ben ik geenszins van plan.

Da den'k toch nie

Ligt dat in de lijn der verwachtingen?

Zou da?

Hiermee denk ik geen problemen te
ondervinden.

Kom goed.

Dit wordt door mij als bijzonder spijtig
ervaren.

Da's sund.

Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten
zeerste.

Wa zedde nou?

Deze informatie is geheel nieuw voor
mij.

Daor wit 'k niks van.

Ligt dat binnen het kader van uw
bevoegdheden?

Meude gij da wel?

Ik heb hierover een enigszins
afwijkende mening. Das nie!
Het leven van een Brabander gaat niet
over rozen.
Tis wa.

Interessante onderwerpen voor de volgende
Sandt-loper zijn van harte welkom!

Sandt-loper
is een uitgave van
Heemkundekring “’t Sandt daer buyten”
te Standdaarbuiten

Berichten en kopij voor

Het bestuur wenst U allen
bijzonder fijne kerstdagen,
prettige jaarwisseling en
een bijzonder succesvol
maar bovenal gezond 2009!

SANDT-LOPER
Inleveren bij:
Cees Heck,
Barlaaksedijk 1,
4758 TV Standdaarbuiten
tel: 0165-313877
cees@heck.demon.nl
of
Ria Veenings-Bok,
Groene Slinger 38,
4758 AX Standdaarbuiten
tel: 0165-320537
riaveenings@hotmail.com
Lay out en typografie
© Cees Heck

