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Van de redactie
Niets is wisselvalliger dan het weer. Ook al is het zomer;
terwijl ik dit schrijf schijnt tussen de buien de zon of
andersom. Je merkt echter nu al dat de dagen al weer
korter worden. Soms valt de regen met bakken uit de
hemel en lijkt het wel herfst.
Maar voor het zover is moeten we nog genieten van de
zomer. Voor de leden met schoolgaande kinderen is de
zomervakantie net begonnen.
Wat gaat de tijd toch weer snel mensen. Voor je het weet
is er weer een jaar voorbij. Hebben jullie dat nu ook? Het
lijkt een cliché, maar naarmate je ouder wordt lijken de
jaren steeds korter te worden. Een jaar is niets.
We hebben sinds de laatste nieuwsbrief van april j.l. weer
een paar leuke activiteiten achter de rug met de
interessante Voorjaarslezing op 12 mei j.l. over de
Heemtuin
uit
Rucphen
en
onze
geslaagde
voorjaarsexcursie naar Gent op zaterdag 13 juni j.l.
Voor het najaar staan weer een aantal activiteiten
gepland, waarover in deze nieuwsbrief meer.
Vanaf de bestuurstafel wensen wij u allen in binnenen/of buitenland een fijne vakantie toe en een behouden
thuiskomst! Geniet ervan!

Programma 2009
12 en 13 september
19 en 20 september
3 oktober
17 november

Cultuur- en ambachtenroute
idem
Najaarsreis (nadere bijzonderheden volgen)
Najaarslezing Paul Spapens

Cultuur- en Ambachtenroute
Evenals voorgaande jaren is onze heemkundekring ook
weer deelnemer aan de Cultuur- en ambachtenroute
binnen onze gemeente Moerdijk.
Het 1e jaar hadden we in de molen een foto-expositie van
boerderijen en hun bewoners; vorig jaar gevolgd door de
uitgave van een boek hierover. Vorig jaar hadden we een
expositie van de verzameling van Nico Wagemakers met
oude brommers, fietsen en werktuigen uit de v/m fietsenen bromfietsenzaak in de Oudekerkstraat. Tevens werden
onze presentaties zowel het 1e jaar als vorig jaar aangevuld
met een expositie van prachtige bijpassende foto’s uit de
collectie van ons verenigingslid Bea Hoeks-de laat.

Contributie 2009
Voor het geval dat u de contributie 2009 nog niet heeft
overgemaakt, dan zien wij uw overboeking graag alsnog
zo spoedig mogelijk op onze
Rabobank rekening 14.87.24.655,
t.n.v. Heemkundekring Standdaarbuiten.
€ 15,= voor een enkelvoudig lidmaatschap
€ 25,= voor een gezinslidmaatschap
Namens het bestuur: bedankt!

2010: 25 jaar Heemkundekring / 35 jaar Dorpsweek
Hoewel 2010 nog erg ver weg lijkt zijn we als bestuur al
wel bezig met de voorbereidingen voor ons jubileumjaar.
Een van de geplande activiteiten is een expositie tijdens
het braderieweekend in de molen over het 35 jarig
bestaan van de Dorpsweek. Al uw informatie, foto’s,
attributen, persberichten, film- en video-opnamen, etc.
zijn van harte welkom. Zegt het voort ..!

Dit jaar hebben we een expositie van foto’s van winkels en
café’s uit ons dorp vanaf 1900 tot heden.
Ook Bea is weer met bijpassende foto’s van de partij.
Ga voor het volledige programma van de Cultuur- en
ambachtenroute naar de website: www.cultuurmoerdijk.nl.
Vermeldenswaardig is, dat mede dankzij “onze molenaar”
en tevens onze voorzitter Antoon en de medewerking van
een aantal leden van onze heemkundekring de
expositieruimte in de molen een ware metamorfose heeft
ondergaan. Een oude bedrijfsruimte is gesloopt waarmee
de ruimte in de molen aanzienlijk is toegenomen en de
lichtinval sterk is verbeterd.
Komt dat zien … komt dat zien …. !!! in het weekend van
12 en 13 of 19 en 20 september a.s. in “onze” molen.
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Voorjaarslezing Heemtuin op dinsdag 12 mei j.l.
We hebben in Café Kerkzicht kunnen genieten van een
voorjaarslezing over de heemtuin te Rucphen gegeven door
Jan en José v/d Broek van de Stichting Vrienden Heemtuin
Rucphen. Helaas was de avond niet zo druk bezocht, maar
voor de aanwezigen werd het een erg interessante en
interactieve avond, met dia’s, bloemenquiz en een film over
de geboorte van een libelle.
Uitstapje naar Gent 13 juni j.l.
Het was vroeg opstaan voor 45 leden (of waren het er nou
43??!!) van onze vereniging want om 07.30 u vertrok de bus
voor ons bezoek aan de stad Gent. Na de nodige vertraging
onderweg als gevolg van een fikse file bij Antwerpen
kwamen we in het zonovergoten en mooie Gent aan.
Dankzij inspanningen van onze gids kon ondanks de
vertraging het volledige programma worden afgewerkt, zei
het dat hier en daar de pas er voor sommigen stevig moest
worden ingezet. De koffie met koek(en) smaakten heerlijk
evenals het voorgeschotelde middagmaal.
Er is van deze dag een
uitgebreid verslag gemaakt
door Nelly de Rond. Wij
zullen dit publiceren in de
Najaarsperiodiek.
foto van de website

Najaarslezing, dinsdag 17 november a.s.
‘Bijgeloof in Brabant’ zeer herkenbaar onderwerp

‘Bijgeloof in Brabant’ is het
onderwerp van een lezing die wordt
georganiseerd
door
onze
heemkundekring. De lezing wordt
gegeven door Paul Spapens. Deze
Brabantse journalist en schrijver is
gespecialiseerd
in
Brabants
volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot
de verbeelding sprekend en voor
iedereen herkenbaar onderdeel van.
De (interactieve) lezing wordt gegeven
op dinsdagavond 17 november in
Café Kerkzicht. Aanvang: 20.00 u.
Paul
Spapens staat garant voor een plezierige avond. Hij
foto Nelly de Rond
is voormalig journalist bij het Brabants Dagblad en hij
publiceerde
tientallen
boeken
over
Brabantse
onderwerpen. Nadere informatie volgt.
Dag van de Brabantse volkscultuur in Bavel
Op 17 oktober a.s. organiseert de Historische Vereniging
Brabant samen met de leerstoel Cultuur in Brabant, Erfgoed
Brabant en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur weer de
Dag van de Brabantse Volkscultuur. De dag wordt gehouden in
Bavel en het thema is ‘tradities’. Het belooft een interessante en
afwisselende dag te worden met onderwerpen als ‘Driekoningen
zingen’ en rituelen rond doop en geboorte, film en een
verkiezing van de Brabantse traditie-toptien. Voor meer
informatie: www.erfgoedbrabant.nl

Op de fles gaan (in tijden van recessie)
Als een bedrijf op de fles gaan betekent het dat het failliet is.
Op de fles gaan is ontstaan met de bijgedachte aan het (bijna)
lege vat, waaruit nog een paar flessen getrokken kunnen
worden. De zaak die is misgelopen wordt vergeleken met het
vat dat zo goed als leeg is. Bier dat op de fles getrokken was,
was niettemin niet al te best. Het is dan ook niet zo vreemd dat
dit ‘flessentrekken’ later de bijbetekenis ‘bedriegen’ kreeg en
dat ook ‘iemand flessen’ (‘iemand oplichten’) ontstond.

bezoekadres:Beukenlaan 1d,
4731 CD Oudenbosch
tel: 0165-331283
e-mail: rawestbrabant@wxs.nl
www.regionaalarchiefwestbrabant.nl
In het Regionaal Archief West Brabant (RWAB) ligt ruim zes
eeuwen geschiedenis van West Brabant en haar bewoners
opgeslagen. Vele tienduizenden historische documenten
kunnen u vertellen hoe mensen vroeger leefden, woonden
en werkten. Deze documenten kunt u kosteloos inzien in de
studiezaal en komen ook steeds meer beschikbaar via de
internetsite. Tevens worden op het gebied van historisch
onderzoek diverse activiteiten georganiseerd.
Themamiddagen:
Op 23 oktober a.s. van 13.30 u tot 16.00 u is er een
themamiddag in het teken van “Oorlog en Vrede”.
Een 2e themamiddag wordt gehouden op 11 december a.s.
en zal ingaan op tradities in West-Brabant, aangezien 2009
is uitgeroepen tot het jaar van de Tradities. De kosten van de
themamiddagen bedragen € 5,- p.p. (incl. koffie/thee)
Cursussen:
Op 1 oktober a.s. wordt gestart met een cursus (10 weken)
“Paleografie voor beginners” Tijdens de cursus wordt
geoefend in het lezen van oude schriftsoorten uit de 15e t/m
de 18e eeuw.
Een tweede (1-daagse) cursus: “Genealogie op internet” zal
plaatsvinden op vrijdag 6 november van 13.30 u tot 16.00 u.
Tijdens deze cursus maakt u kennis met de vele
mogelijkheden die er inmiddels zijn om via het internet
stamboomonderzoek te verrichten.
Voor de cursussen geldt een maximum van 10 deelnemers.
De lezingen, activiteiten en cursussen worden gehouden in
de studiezaal van RAWB.
Voor bijzonderheden en
aanvullende informatie en openingstijden verwijzen wij u
naar de website.

Regionale Heemkwiz Jan uten Houte Etten-Leur
Wij willen polsen of er bij onze leden belangstelling
bestaat om eens aan een dergelijk gebeuren deel te
nemen. De avond vindt plaats op 20 november a.s. te
Etten-Leur. Aanmelden of nadere informatie zo spoedig
mogelijk bij onze voorzitter Antoon Koenraadt, tel: 0165315136 of mob. 06-50804963
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