NIEUWSBRIEF
Van de redactie

Jaargang 2 nr. 1 APRIL 2009
Voorjaarslezing 12 mei a.s.
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Het 24 (!) verenigingsjaar is al weer een tijdje aan de
gang. Na de feestdagen en carnaval gaat het gewone
leventje weer zijn gang. Alhoewel, wat is er gewoon in
deze roerige tijden met blijvende negatieve berichten over
de economische situatie en kredietcrisis en dergelijke.
Maar laten we dat maar aan de ‘geleerden’ over en laten
we ons maar beperken tot onze eigen vereniging, die
allesbehalve in een crisis verkeert. We hebben inmiddels
al weer een paar activiteiten achter de rug, zoals de
verenigingsavond met Smidje Verholen in de foyer van De
Standaard en de Jaarvergadering te Huybergen, met
aansluitend bezoek aan het Wilhelmietenmuseum aldaar.
Steeds weer blijkt tijdens deze activiteiten dat onze
vereniging een bloeiende is. De opkomst is steeds zo
groot, dat we iedereen met passen en meten maar net
een plaatsje kunnen bieden. Maar ook dat heeft zijn
charmes en er gaan veel haringen ……
Voor de komende maanden staan weer een paar
activiteiten gepland, waarover in deze nieuwsbrief meer.
Website

Zoals
reeds
tijdens
de
Jaarvergadering
werd
aangekondigd is sinds enige tijd onze eigen website
online. Met dank aan onze Webmaster Matty Machielse!
We hebben weer een schitterend medium, waarmee we
onze vereniging breed kunnen presenteren. We proberen
de site up to date te houden met voor u interessante
informatie. Tevens zijn er een aantal links opgenomen
naar mooie historische fotobestanden en zijn de
Nieuwsbrieven online te benaderen. Breng eens een
bezoekje naar www.heemkundekringstanddaarbuiten.nl .

Op dinsdag 12 mei a.s. organiseert onze vereniging een
voorjaarsbijeenkomst in Café Kerkzicht. We hebben als
spreker uitgenodigd de bekende Mans de Jong van de
Heemtuin uit Rucphen. Er zal o.a. een film over het werk in
de heemtuin worden vertoond. Daarnaast een film over het
‘koorepikke’ op de heemtuin, de vlinders van de tuin en een
film over de geboorte van een libel.
Vanuit Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen zal een
uiteenzetting worden gegeven over het
doel van de stichting, het beeldmateriaal
dat de stichting bezit en wat ermee gedaan wordt.
Toegangsprijs € 5,= pp incl. koffie/thee.
Het belooft weer een interessante avond te worden.
Voorjaarsexcursie zaterdag 13 juni a.s.
Op zaterdag 13 juni a.s. wordt door onze vereniging de
voorjaarsexcursie
gehouden. We gaan een bezoek
brengen aan het historische Gent in België. Het wordt een
lange dag, want het vertrek staat gepland om 7.30 uur.
Globaal programma is als volgt:
7.30 u
vertrek
9.30 u
aankomst en ontvangst met koffie
en koek aansluitend Stadswandeling
12.30-14.00 u middagmaaltijd
14.30-15.10 u rondvaart historisch centrum
15.30-17.30 u vrij te besteden
optioneel: bezoek Gravensteen
17.30 u
vertrek naar Standdaarbuiten
Nadere uitnodiging en informatie omtrent aanmelding volgt.

Van de bestuurstafel
Zoals tijdens de jaarvergadering reeds is
besproken heeft er een herverdeling van
de bestuurstaken plaatsgevonden.
Ria heeft het secretariaat overgenomen van Jo, die het
mede vanwege haar leeftijd iets rustiger aan wil doen.
Het penningmeesterschap is overgedragen aan Cees.
Wij danken Jo voor de uitstekende wijze, waarop zij al die
jaren de secretariaats-werkzaamheden heeft uitgevoerd!!!
Hoewel ze dat zelf niet vond heeft Jo het bloemetje, dat na
de jaarvergadering werd overhandigd, dubbel en dwars
verdiend!!

Resterende voorlopig programma 2009
12,13,19 en 20 september
Deelname aan Cultuur- en Ambachtenroute Gemeente
Moerdijk, met expositie in de molen over winkels en café’s
in Standdaarbuiten.
zaterdag 3 oktober
Najaarsexcursie (bestemming nog onbekend)
dinsdag 17 november
Najaarslezing (Kerkzicht)
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Volksmuziekgroep Smidje Verholen een succes!
Op donderdag 15 januari hadden we in een bomvolle foyer
van De Standaard “Smidje Verholen” op bezoek. Nadat
iedereen een plaatsje gevonden had, begon een avond vol
met leuke liedjes, welke werden gepresenteerd en
afgewisseld met kostelijke anekdotes door Hans Luijten.
Ook de andere leden van “Smidje” hadden het prima naar
hun zin met ‘oons publiek’. Het werd weer een latertje,die
avond, met voor een aantal leden nog een gezellige nazit.
Wilt u nog eens wat
informatie over deze
groep, kijk dan op
www.smidjeverholen.nl

(sorry Harry (de Rond)
de door jou maakte foto’s
waren helaas te donker voor
publicatie)
foto van de website

Jaarvergadering te Huijbergen, 14 maart 2009
gedeelte uit verslag van Jan Hopmans
De jaarvergadering van de Heemkundekring
’t Sandt daer buyten vond deze keer plaats te
Huijbergen op 14 maart, ter plekke van Café
“Vaderse Hoefke”.
Het was meteen een gezellige boel, want we
waren met veel leden samengekomen, zodat
er veel stoelen bijgehaald moesten worden
om iedereen een zitplaats te verlenen. De
voorzitter nam na enige tijd het woord en
leidde de vergadering en na de notulen, het
financiële
plaatje
en
de
rondvraag
introduceerde
Antoon onze gastspreker voor deze middag,
foto Nelly de Rond
n.l. broeder Adrie Franken. (Broeder Felix)
De broeder nam ons mee terug in de tijd van het ontstaan van het
Wilhelmieten klooster te Huijbergen. Daarna vond een bezoek
plaats aan het Wilhelmietenmuseum, dat gevestigd is in nog
enkele restanten van het oude klooster, dat in 1847 door de
broeders van Sainte Marie in gebruik werd genomen en later
vooral bekendheid kreeg als kostschool.
In onze periodiek van juni a.s. wordt het volledige verslag van Jan
van het bezoek aan het klooster en zijn verblijf op het kostschool
en hernieuwde kennismaking met Br. Felix gepubliceerd.

Oproepen
Denkt u nog aan foto’s van oude winkeltjes,
ambachtslieden en andere neringdoenden
uit ons dorpsverleden t.b.v. de tentoonstelling
in september a.s. tijdens de Cultuur en Ambachten route. Inleveren s.v.p. bij Jaantje Kop. Dank u!
Uittips
Elke zaterdag van 14.00 u tot 17.00 u is de Oudheidskamer
Willem van Strijen van de Heemkundekring Zevenbergen,
gevestigd aan de Zuidhaven 17 gratis toegankelijk. Interessant
uitje dichtbij huis met leuke uitleg!
De Beheercommissie Brabantse Delta houdt op woensdag 22
april a.s. in De Parel in Fijnaart van 19.30 u tot 22.30 u een z.g.
Streek-Centraal avond waar uitleg gegeven wordt over de
realisering van haar ambities voor het buitengebied. Ze zullen ons
succesvolle projecten laten zien die tevens een inspiratiebron
zullen zijn. De avond in Fijnaart is speciaal voor de gebieden
Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en een deel van Rucphen en
Breda.

Uit de

Oudenbossche Courant
van ruim 100 jaar geleden!
Standdaarbuiten, Woensdag 20 maart 1907.
Aan den heer Joh. Van den Bosch alhier is als minsten
inschrijver voor de som van ƒ 7.850,00 gegund het
verbreeden en verharden van den Ouden Dijk.

Het zou een heel actueel artikel kunnen zijn,
echter voor deze prijs zal het nu beslist niet gebeuren!
Standdaarbuiten 15 maart 1907.
Ongeval. Heden waren een tweetal werklieden van den
telegraafdienst werkzaam aan den telefoonlijn.
Een hunner maakte bij deze gelegenheid gebruik van een
ladder welke hij tegen het gemeentehuis plaatste.
Hierop geklommen gleed de ladder onderuit waardoor
genoemde werkman kwam te vallen met het ongelukkig
gevolg dat hij een been brak. Dokter Gribling, spoedig ter
plaatste, verleende geneeskundige hulp zodat de
ongelukkige per rijtuig naar Roosendaal, zijne woonplaats
kon worden vervoerd.

Zou er ook toen al door een arbeidsinspectie een nader
onderzoek ingesteld zijn ?!?
Contributie 2009
Wij herinneren u hierbij aan de contributie voor 2009.
Mocht deze nog niet overgemaakt zijn, dan zie wij uw
overboeking graag alsnog zo spoedig mogelijk op onze
Rabobankrekening 14.87.24.655,
t.n.v. Heemkundekring Standdaarbuiten.
€ 15,= voor een enkelvoudig lidmaatschap
€ 25,= voor een gezinslidmaatschap
Namens het bestuur: bedankt!
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