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Nieuwsbrief maart 2017 
Verschijnt  elke  4  maanden (maart,  juli  en  november) 

Van de voorzitter. 
Beste leden. 
 Het bestuur van uw Heemkundige Kring neemt aan 

dat de jaarwisseling voor u geen problemen heeft 
opgeleverd en dat u het jaar 2017 in goede 
gezondheid gestart bent. Juist op oudejaarsdag 

overleed Dankert Maris, een trouwe- en vaste 
vrijwilliger van uw Kring, die vanaf maart 1995 mede 

het gezicht was van de Heemkundige Kring F&H. We 
hebben als Kring op gepaste wijze afscheid van hem 
genomen. Vlak voor Kerstmis 2016 mocht het bestuur 

van de Stichting ‘Behoud Watersnoodwoningen 
Fijnaart en Heijningen’ het bevrijdende bericht van de 
gemeente Moerdijk ontvangen dat er een subsidie 

van € 3000 voor 2017 beschikbaar gesteld werd. Met 
de steun van de Vrienden van het Watersnoodhuis, 

die minimaal € 10 per jaar bijdragen, is het nu 
mogelijk om het huis open te houden en verdere 
activiteiten te ontwikkelen. Vanzelfsprekend is het 

nog mogelijk om Vriend te worden. Nieuwe Vrienden 
blijven nodig !!  Kijk op onze website of kom gezellig 
op een dinsdag- of donderdagmiddag op bezoek. De 

vrijwilligers zijn op alle fronten weer druk bezig. In de 
eerste maanden van dit nieuwe jaar mochten we in 

het Watersnoodhuis al scholen uit de gemeente 
Moerdijk ontvangen, die door onze vrijwilligers 
rondgeleid worden, waarbij ook een bezoek wordt 

gebracht aan het watersnoodmonument op de Hoge 
Heijningsedijk. Ook brengen steeds meer families een 
bezoek aan het Huis, soms op speciale afspraak. 

Denk hieraan als u wat mag regelen voor de familie. 
Uw Heemkundige Kring heeft weer een paar mooie 
uitjes op het programma staan. Lees hierover meer in 

deze nieuwbrief en meldt u aan. Voor het programma 
op 7 april a.s. zijn tenminste 20 personen nodig om 

de deuren van ….  te openen.  Vergeet niet de avond 
van 30 maart vrij te houden om de jaarvergadering 
van uw Kring te bezoeken. U merkt dat uw 

Heemkundige Kring actief is, waarvoor ik alle 
vrijwilligers bijzonder bedank en hen vraag ook in 
2017 hun belangrijke werk voort te zetten. Een van 

de zaken die gestart wordt, is het maken van de 
Fendert Kwis. Het maken van deze kwis vraagt heel 

veel tijd. Denk aan het bedenken van de items, het 
maken hiervan en het presenteren tijdens de 
Fendertse Week. In deze nieuwsbrief  treft u de nota 

voor uw lidmaatschap aan. Mag ik u vragen deze 
nota, zoals u ook vorig jaar gedaan heeft, op tijd te 
betalen. Hiervoor onze hartelijk dank.        Jan Dierks 
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IN MERMORIAM DANKERT MARIS 

 
Het was dinsdagmiddag 3 januari een onwerkelijke situatie in 
Heijningen. Het was half twee geweest en de blauwe auto stond 
niet op de oprit bij het Watersnoodhuis. Dankert was er niet, we 
wisten waarom hij er niet was. 
Herinneringen aan hem werden opgehaald, die ik graag even met 
u wil delen. 
In maart 1995 startte Dankert zijn werkzaamheden bij de 
Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen als stagiair, samen met 
Willem Ardon, om museumbeheerder te worden in het museum 
aan de Nieuwe Molen. Dat beiden hun werk serieus deden, blijkt 
uit de notulen van de eerst volgende bestuursvergadering, waarin 
wordt gemeld dat er nog nooit zo’n goede ploeg in het museum 
actief is geweest. 
Op 20 november 1995 wordt Dankert algemeen bestuurslid in de 
plaats van de heer Diependaal. 
Wat heeft Dankert tijdens zijn vrijwilligerswerk voor onze 
vereniging gedaan? 
- naast bestuurder was hij museumbeheerder en rubriceerde hij 
de aanwezige goederen. 
- hij was archivaris en beheerder van onze foto collectie van meer 
dan 6500 foto’s. 

 Na de opening van de Watersnoodwoning “Anno 1953” breidde 
hij zijn activiteiten verder uit. 
- Hij verzorgde rondleidingen in het huis en vond het vooral leuk 
om schoolkinderen over de Watersnood te vertellen. Het bleek dat 
hij met deze werkzaamheid zijn persoonlijke ervaringen met de 
Ramp beter kon verwerken. Ook zorgde hij voor bezoekers en 
vrijwilligers voor koffie en thee, waarbij het opviel dat hij een 
constante kwaliteit koffie kon zetten.  
 
Als bestuurslid had hij tijdens 
vergaderingen niet het hoogste 
woord, maar als hij sprak, gaf 
hij duidelijk zijn mening, die 
meestal aanvaard werd bij het 
nemen van belangrijke 
beslissingen. Hieruit blijkt dat hij 
een resoluut man was.  
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Gedurende de tijd dat ik hem als bestuurslid mocht meemaken, 
heeft hij slechts een keer getwijfeld bij het geven van een 
antwoord wie het verdronken jongetje was op een foto. Na media 
aandacht bleek het Cootje Markus te zijn. Het zoontje van de 
familie, die bij de boerderij van de familie Maris woonde. Hij was 
niet voor 100% zeker en durfde dit niet te zeggen. Hij heeft bij 
onze Kring 3 verhuizingen meegemaakt.  
In maart vorig jaar mocht hij voor al zijn vrijwilligerswerk de 
zilveren draaginsigne uit handen van onze regiovoorzitter 
ontvangen. Ook bijzonder is dat we een paar weken geleden nog 
een nieuwe foto van het bestuur gemaakt hebben. Wij verliezen 
in hem een kundig bestuurslid, een vrijwilliger, die altijd bereid 
was om te helpen en een aimabel persoon, die we nu al missen 
binnen onze organisatie. Wij wensen de familie veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies. 
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Belevenissen van een quizdebutant 
 
Wilma de Jong vroeg me of ik mee zou willen doen met het team 
van de Heemkundige Kring aan de regionale heemkundequiz. Ze 
was op zoek naar enkele nieuwe deelnemers, liefst met wat 
ervaring. Nou, die heb ik inmiddels wel opgedaan met het team 
van Oranje Blauw ’14 (voorheen Chrislandia), waarmee we al vele 
jaren deelnemen aan de Fendert Kwis. Het leek mij heel leuk om 
ook eens aan een andere quiz, in een andere samenstelling, mee 
te doen dus ik heb ja gezegd. 
 
Vrijdagavond 18 november was het zover. Met 8 personen reisden 
wij af naar de kapel van Bovendonk in Hoeven. Ik was daar nog 
nooit geweest, maar dat is een schitterende locatie voor allerlei 
mogelijke congressen en seminars. Het team van De Honderd 
Hoeven had vorig jaar gewonnen en naar goed gebruik 
organiseerden zij dit jaar de quiz. Er waren 19 teams 
ingeschreven, dus de imposante zaal was goed volgepakt met 
enthousiaste deelnemers. Wat mij wel opviel was de relatief hoge 
gemiddelde leeftijd van de aanwezigen.  Niet negatief bedoeld, 
want het werd zeer snel duidelijk dat de ‘jonkies’ onder ons voor 
een aantal vragen nog net even te weinig ‘levenservaring’ hadden 
opgedaan. 

Ons team van Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen bestond 
uit Jan Dierks, Piet Roks, Michel Frijters, Willem van Dranen, Piet 
Roks (penningmeester), Mirjam Jongenelen, Annelies Goudriaan 
en mijn persoontje. Waarbij vermeld kan worden dat de laatste 
vier allemaal debuteerden. 
 
Toen de ‘quizmaster’ van Hoeven zijn inleidend praatje had 
gehouden en vertelde in welke categorieën de 8 weet 
vraagrondes ingedeeld waren, werd mij al duidelijk dat het niet 
eenvoudig zou gaan worden. Zeer weinig algemene kennisvragen 
en een zeer hoog heemkundig gehalte. 
De categorieën waren Families en hun fabrieken, Vestingen, 
Jeugdboeken, Infrastructuur in West-Brabant, Kloosterordes, 
Bomen, Oude gebruiksvoorwerpen, Bouwkunde, West-Brabantse 
geschiedenis en de Paardensprong. Bij de eerste vraag werd een 
product of industrie uit Brabant omschreven en dan werd meestal 
de familienaam gevraagd die een bedrijf gesticht had of had groot 
gemaakt. 
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Daarvan wisten wij er maar 2 van de 8 te noemen. Bij de tweede 
vraag kregen we hele oude tekeningetjes te zien van vestingen, 
maar gelukkig zat er altijd wel een verhaaltje bij, zodat we bij 
ongeveer de helft daarvan de juiste plaatsnaam wisten te 
noteren. 
De jeugdboeken was een ander verhaal, dat ging over schrijvers 
die hun boeken hebben geschreven ruim voordat de jongste van 
onze deelnemers geboren waren. Toch hadden we in die categorie 
nog wel een gemiddelde score. Infrastructuur West-Brabant was 
weer zo’n categorie die ons niet erg lag en ook bij de 
kloosterordes hadden wij slechts een paar goede antwoorden. Van 
de 8 soorten bomen hadden wij er maar liefst 7 goed, maar de 
fotootjes van oude voorwerpen waren niet aan ons besteed. 
Daarop hadden we geen enkel goed antwoord. Bij de 
bouwkundevragen konden wij nog enkele juiste antwoorden 
genereren en de West-Brabantse geschiedenis was ook weer een 
zeer lastige categorie voor ons. Nee, dan de puzzels in de vorm 
van een paardensprong, die hadden wij ALLEMAAL goed!  
 
Uiteindelijk scoorden wij 5 – 3 – 3 – 5 – 6 – 8 – 5 en 5 punten in 
de weetrondes en kwamen daarmee op 40 punten. Bij de 
doevragen werden formulieren met foto’s van watertorens op 
tafel gelegd, aan ons de taak om te raden waar deze staan. Wij 
hadden er 5 van de 10 juist gepositioneerd. De vraag welke 
stations een spoorlijntje uit 1925 aandeed tussen Turnhout en 
Rilland-Bath, was lastig. Van een tiental regionale bandjes uit de 
jaren 60 en 70 hadden wij drie namen goed geraden. En om het 
geheel af te maken was de vierde doevraag weer foto’s met 
allerlei delen van het varken. Aan ons de schone taak om te 
bepalen wat het speklapje, de schnitzel, reuzel of fricandeau was. 
Op zich goed te doen, dachten wij, maar dan blijkt dat sommige 
fotootjes toch wel érg op elkaar lijken. En als dan de tijddruk ook 
nog eens toeneemt, omdat de antwoorden opgehaald worden, 
verschijnt er her en der toch een onjuist antwoord. 
Een leuk intermezzo in de pauze was de ronde waarin we zoveel 
mogelijk manieren moesten noemen waarop rond 1950 een 
volwassen man een dier zou kunnen doden. 
Dat daarbij de fantasie van verschillende teams soms wel heel 
verassende antwoorden opleverde, bleek wel toen de Hoevense 
voorzitter de uitslag van deze ronde ging presenteren. Er was 
bijvoorbeeld een zeer moorddadig team dat ieder antwoord vooraf 
liet gaan door het woord ‘dood’. 
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Dus doodknuppelen, doodslaan, doodschieten en dat voor een 
twintigtal verschillende mogelijkheden. Een ander team dacht 
blijkbaar dat er in 1950 in West-Brabant nog olifanten rondliepen 
want die hadden verzonnen dat olifanten in een valkuil aan hun 
einde konden komen. Ons team werd nog genoemd als ‘de meest 
zachtaardige club’. Wij hadden namelijk euthanasie als 
mogelijkheid ingevuld, met een dodelijke injectie bij paarden en 
honden. De winnaar van deze ronde werd Prinsenbeek, die met 
‘doodvervelen’ blijkbaar de meest originele inzending had en 
daarmee een drietal droge worsten wist te winnen. 
 
Dan de einduitslag. Daar zat natuurlijk iedereen op te wachten. 
Maar er was dit jaar wel een verrassing aangekondigd vóór 
aanvang van de kwis. De Hoevense voorzitter meldde dat er, in 
tegenstelling tot voorgaande jaren, geen jokers ingezet konden 
worden. “Hoe scoren we dan extra punten?” kon je bijna iedereen 
zien denken. Dat antwoord was verrassend, nl. door Sinterklazen 
en Zwarte Pieten uit te delen. Ieder team had het recht om een 
Sinterklaas en een Zwarte Piet uit te delen aan een ander team. 
Voor een Sinterklaas kreeg je een extra punt en voor een Zwarte 
Piet ging er een punt af. Direct voor aanvang dienden wij dus een 
formulier in te vullen met een bonuspunt en een minpunt voor 
twee teams. Als je net gehoord hebt dat een bepaald team al tien 
keer de titel heeft gewonnen, zou je zomaar het idee kunnen 
krijgen dat een hoop teams hun Zwarte Pieten dezelfde kant op 
zouden laten gaan. 
 
Hoe wij ervoor stonden tijdens de tussenstand weten we niet, 
want alleen de top 3 werd genoemd in de pauze. Drie teams 
stonden derde met 35 punten, Nispen stond tweede met 37 
punten en zowel Wouw (tienvoudig winnaar) als Etten-Leur 
hadden 40 punten op dat moment. Hierbij waren de Sinterklazen 
en Zwarte Pieten nog niet verwerkt. 
De laatste plaats met 54 punten was voor Zegge. Gelukkig! Wij 
waren niet laatste. Steenbergen had twee puntjes meer. En zo 
ging het even door. Tot de 11e plaats, een ex aequo van twee 
verenigingen met 64 punten. Wernhout en Fijnaart & Heijningen. 
Heel erg netjes in de middenmoot dus.  
 
De voorzitter meldt vervolgens dat de regel met Sinterklazen en 
Zwarte Pieten de eindstand heel erg beïnvloed heeft.  
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Er zijn maar liefst drie teams met evenveel punten op de eerste 
plaats geëindigd! Vanwege de plus- en minpunten is er nu maar 
één winnaar. Op zich heeft de tactiek van de organisatie dus 
gewerkt. Alleen zal het team uit Wouw daar haar bedenkingen bij 
hebben. Door maar liefst 12 Zwarte Pieten, staan zij nu op een 
tiende plaats in plaats van de winnaar te zijn! Standdaarbuiten, 
die voor het eerst meedeed, werd vierde met 72 punten. Derde 
werd Engelbrecht van Nassau uit Breda met 73 punten, tweede 
Nispen met 77 punten. Winnaar van de editie 2016 en dus 
automatisch organisator van de editie 2017, werd Jan uten Houte 
uit Etten-Leur met 79 punten. 
 
Het was een hele leuke ervaring met gemengde gevoelens. Als je 
vooraf hoort dat dit soort quizzen een beetje in elkaar zitten zoals 
de Fendert Kwis, verwacht je eigenlijk toch wel een groot aandeel 
algemene kennis vragen. Dat bleek even anders te zijn. Maar we 
hebben er ons met zijn achten aardig doorheen geslagen en zijn 
niet in paniek geraakt. Integendeel, we hebben juist enorm 
gelachen! Vooral om de vragen waar wij met zijn allen geen enkel 
idee van hadden. Het was een goed opgezette, maar zeer pittige 
quiz in een mooie en inspirerende omgeving.  
 

De catering 
was goed 
verzorgd en 
we zijn dus 
niets tekort 
gekomen. We 
hebben ons 
steentje bij 
kunnen 
dragen en 
hebben er 
allemaal 
plezier aan 
beleefd. Wat 
mij betreft 
voor herhaling 

vatbaar, dus ik wacht de uitnodiging volgend jaar wel af. 
 

René Krijgh 
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Einduitslag: 

 
1 Jan uten Houte Etten-Leur  79 
2 Heerlijckheijd Nispen Nispen  77 
3 Engelbrecht van Nassau Breda  73 
4 ’t Sandt daer Buyten Standdaarbuiten 72 
5 Die Overdraghe Klundert  71 
6 De Wilhelmiet Huijbergen  69 
 Broeder Christofoor Oudenbosch  69 
 Paulus van Daesdonck Ulvenhout  69 
9 Het Land van Gastel Oud Gastel  68 
10 De Vierschaer Wouw  67 
11 Heemkundige Kring Fijnaart & Heijningen 64 
 Heemkundige Kring Wernhout  64 
13 Ambachtsheeren Raamsdonksveer 63 
 Vrijheijt van Rosendale Roosendaal  63 
15 Drie Heerlijkheden Rijsbergen  61 
 Den Nyen Aenwas van Nassau Dinteloord  61 
17 Op de Beek Prinsenbeek  60 
18 De Steenen Kamer  Steenbergen  56 

19 Den Lande van Zegge Zegge  54  

 

 

De Krammer – een taalbarrière. 

Begin dit jaar mochten mijn vrouw en ik een week lang op de 
beestenboel bij onze dochter in Oude Tonge passen. Na een dag 
was één van de honden duidelijk ziek en ik ging naar de 
dierenarts iets verderop in de weg. Die was binnen 5 minuten 
bereid om met mij mee te gaan naar het zieke dier. Op dag twee 
kreeg Sita, die nog steeds ziek was, tabletjes die met een stukje 
leverworst werden ingenomen. Dag 3: nog steeds geen 
verbetering. Nu met Sita, na een bezoek van de dierenarts aan 
huis, naar de dierenkliniek. Ik vroeg aan een jonge dierenarts die 
daar werkte: hij zal toch geen vaart hebben dat z’n baasje weg 
is? De vrouwelijke dierenarts keek me zeer verwonderd aan en 
zei: Hoe bedoelt u?  Ik kon alleen uitbrengen: o, excuseer, ik 
bedoel zal hij geen heimwee hebben …..                Jan Dierks 
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Opvallend krantenbericht 

 

Josef Stalin stierf op 5 maart 1953. De officiële verklaring vanuit 
de Sovjet-Unie luidde dat hij in zijn slaap overleed aan een 
hersenbloeding. Dit is later echter door veel historici in twijfel 
getrokken, en hoe Stalin nou echt aan zijn eind is gekomen, is 
nooit volledig opgehelderd. Er bestaan verschillende theorieën 
over zijn dood. 

Hoewel de officiële verklaring aanvankelijk luidde dat Stalin in zijn 
slaap overleden was, werd de arts Lavrentiy Beria al snel 
verantwoordelijk gehouden voor Stalins dood. Hij werd in 1953 na 
een geheim proces geëxecuteerd. Al met al is het nooit duidelijk 
geworden hoe Josef Stalin aan zijn eind is gekomen, maar het 
verhaal dat hij op een rustige, natuurlijke manier gestorven is, 
gaat hoogstwaarschijnlijk niet op. Mensen waren zo bang voor 
hem en hij had al zoveel personen om zich heen laten 
vermoorden, dat er genoeg mensen waren die baat hadden bij 
zijn dood. 
 

 
 
Dit bijzonder bericht verscheen in De Waarheid van 10 maart 
1953. De tekst spreekt voor zich. 
Het is nogal wat, de uitlating dat het land en volk van Suriname 
bevrijd moeten worden van de kapitalistische uitbuiting!  
Hoeveel staatssteun is er niet naar Suriname gegaan, ook nog na 
de onafhankelijkheid op 25 november 1975? 
 

                                                                                                 Wilma de Jong 
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Uitnodiging 
 

voor de Algemene Ledenvergadering van de Heemkundige 
Kring ‘Fijnaart en Heijningen’ 

 
op donderdag 30 maart 2017 om 19.30 uur in ‘t Trefpunt te 

Fijnaart 
 

A G E N D A 
 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 

maart 2016, zie elders in dit blad 

3. Bestuursmededelingen 

4. Voorstel naamswijziging van de Stichting Behoud 

Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen  

De voorgestelde naam luidt Stichting Watersnoodhuis 

Heijningen - Moerdijk  

Jaarverslag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Verslag kascontrolecommissie 

 De controle is uitgevoerd door mevrouw I.  -  
 Mathijssen  en de heer A. de Gast 
 Vaststellen van de Jaarrekening 2016  

Benoeming nieuw lid kascommissie. Mevr.                                              
Bisschops heeft tweemaal de controle 
verricht en is nu aftredend. 

 

7. Bestuursverkiezing 

 Aftredend en herkiesbaar zijn: Secretaris mw. W. de Jong- 
van der Bol en de heren J.A. Bienefelt en P.J.M. Roks 
 

 Na het overlijden van bestuurslid D.A. Maris heeft het 
bestuur voorzien in de ontstane vacature door benoeming 
van de heer A. de Gast voor zolang de termijn van de heer 
Maris nog loopt en dat is tot de Algemene 
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Ledenvergadering van 2018. De voorzitter vraagt 
goedkeuring van deze werkwijze aan de aanwezige leden. 
 

 Mw. G. Nieuwenhuis verlaat het bestuur en voor de 
resterende twee jaar van haar zittingstermijn wordt een 
nieuw bestuurslid gezocht. 
 

 Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich 
schriftelijk aanmelden tot daags voor de vergadering bij de 
secretaris: Appelaarseweg 8, Fijnaart of per e-mail: 
wiljo44@planet.nl 
 

 Aftredend en niet herkiesbaar is mw. W. de Jong- van der 
Bol als secretaris van de Stichting Behoud Watersnood-
woningen. Mw. G. Hanssen- van de Vegte stelt zich 
kandidaat voor deze functie. Zij heeft het afgelopen 
halfjaar al als secretaris gefungeerd en is bekend met de 
gang van zaken. 

 

8. Jaarprogramma 2017 

9. Rondvraag 

10. Sluiting  

 

Na een korte pauze is het woord aan de heer Piet Polak  
 
Piet Polak is Willemstatter van geboorte en heeft er altijd 
gewoond. 
Hij heeft enkele jaren gewerkt bij de onderzoeksafdeling van 
Rijkswaterstaat en begeleidde o.a. de bouw van de 
Volkeraksluizen. In 1974 is hij bij het waterschap gaan werken, 
waar hij bleef tot aan zijn pensionering in 2010. Daar heeft hij 
diverse functies gehad, waarvan 10 jaar als beleidsmedewerker. 
In die functie was hij verantwoordelijk voor onder meer de 
veiligheid van de waterkeringen en was betrokken bij diverse 
projecten van Rijkswaterstaat om de belangen van het 
waterschap te behartigen, zoals Ruimte voor de Rivier, 
problematiek met de blauwalgen in het Volkerak en Zoommeer, 
de waterberging daar en het gedeeltelijk openstellen van de 
Haringvlietsluizen bij Stellendam. 
 

mailto:wiljo44@planet.nl
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In zijn presentatie zal hij uitleg geven over het werk van het 
waterschap. Hierbij gaat hij in op de situatie in Fijnaart en directe 
omgeving. De actuele situatie van de aanpak van de 
wateroverlast in Fijnaart zal toegelicht worden. Als er nog tijd 
voor is, komt de problematiek van de blauwalgen in het Volkerak 
- Zoommeer aan de orde, de waterberging op het Volkerak en 
Zoommeer en de consequenties daarvan voor West-Brabant. 
 
Dit wordt een zeer informatieve avond over het beheer van het 
water in onze regio. We verwachten dan ook een hoge opkomst. 
   
 

 

 
 
 

Contributie 2017 
 
Zoals ieder jaar in maart vragen wij u de contributie voor het 
lopend jaar over te maken. De nota zit bij deze nieuwsbrief 
ingesloten. De bijdrage voor het lidmaatschap is vastgesteld op 
ten minste €15. Elke euro die we extra van u mogen ontvangen, 
wordt in dank aangenomen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid 

bij de vereniging en een vlotte 
overboeking.  
 
Mocht u al betaald hebben, 
dan onze dank voor deze 
betaling en verzoeken wij u 
om deze nota als niet 
verzonden te beschouwen. 
 
 
 
 
P. M.M. Roks – 
Penningmeester 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 
Heemkundige Kring ‘Fijnaart en Heijningen’ van donderdag 
31 maart 2016. Deze bijeenkomst is in ’t Trefpunt en 
begint om 19.30 uur. 
 
1. De heer Jan Dierks, voorzitter van de vereniging, opent iets na 
half acht de vergadering met iedereen van harte welkom te 
heten. Omdat de secretaris in het jaarverslag de belangrijkste 
punten van het voorbije jaar aan zal stippen, gaat hij niet 
uitgebreid op de activiteiten van 2015 in, anders zouden we in 
herhaling vallen. Hij gaat dus door met het volgende agendapunt, 
de notulen van de vorige vergadering. 
 
2. De vergadering was vorig jaar ook hier in ’t Trefpunt en wel op 
20 maart. Het verslag staat onverkort in de nieuwsbrief 
afgedrukt. Deze tekst zal niet meer voorgelezen worden. Is niet 
de hele tekst u duidelijk, heeft u een vraag daarover of mist u een 
feit in het verslag, dan horen wij dat graag van u. De vraag wordt 
dan beantwoord of uw opmerking wordt genoteerd. De heer 
Machielse merkt op dat de aangehaalde datum van de 
vergadering van vorig jaar niet juist is. Er staat nl. 20 maart 2014 
i.p.v. 2015. Verder blijkt niemand een vraag of aanvulling te 
hebben, zodat de conceptnotulen worden vastgesteld en door de 
voorzitter en secretaris ondertekend. 
 
3. De voorzitter heeft geen speciale bestuursmededelingen buiten 
de twee zaken die het bestuur bezighouden. Ten eerste zijn dat 
de goederen die in kisten zijn opgeslagen in een schuur aan de 
Kraaiendijk en die moeten daar op 1 mei weg zijn. We zoeken 
naar een andere ruimte. Nu we toch alle spullen door onze 
handen laten gaan, sorteren we ze en gaan afstand doen van 
datgene wat nooit meer gebruikt zal worden. Andere spullen 
vinden een nieuwe bestemming bij een andere heemkundekring 
of elders.   
Ten tweede vertelt de voorzitter dat sinds eind augustus al meer 
dan 100 donateurs zijn ingeschreven als Vriend van het 
Watersnoodhuis in Heijningen. Dat aantal wordt steeds uitgebreid 
dus dat gaat de goede kant op. Het is een goed signaal naar de 
woningstichting en naar de Gemeente Moerdijk toe.  
De heer Dierks spoort de leden aan om mee te helpen als daarom 
gevraagd wordt. 
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4. Vervolgens leest de secretaris het jaarverslag voor, waarin de 
activiteiten de revue passeren. Het neemt een flinke tijd in 
beslag, maar het blijkt wel volledig te zijn. Als de voorzitter 
vraagt of iemand iets gemist heeft in het verhaal, is die er niet. 
De secretaris wordt dank gezegd voor haar jaarverslag. 
 
5. We gaan weer door met de agenda en zijn toe aan de financiële 
verantwoording.  De heer Roks Mzn doet mondeling verslag van 
alle posten die ontvangen en uitgegeven zijn.  
De stroom cijfers houdt even aan en dat doet enkele leden 
opmerken om de cijfers op papier te zetten en uit te delen, dan 
wel presenteren met de beamer. 
Afgezien daarvan is de uitleg van de penningmeester juist en 
volledig. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn 
uitmuntend cijferwerk.  
 
6. Op 18 februari jl. heeft penningmeester Roks de 
kascontrolecommissie ontvangen, t.w. mevrouw Bisschops en de 
heer Van Dranen, en zij hebben samen de administratie 
gecontroleerd. De heer Roks geeft het woord aan een van de 
commissieleden.  
De heer Van Dranen vertelt met mw. Bisschops de boekhouding 
te hebben gecontroleerd. Ze hebben daarbij vast kunnen stellen 
dat de zaak minutieus en zeer overzichtelijk is uitgevoerd. Geen 
enkel negatief punt kon worden geconstateerd. Hij sluit af met 
het voorstel de penningmeester decharge te verlenen voor het 
afgelopen boekjaar.  Applaus van de vergadering volgt. 
 
7. De heer Van Dranen heeft nu twee jaar achtereen de 
kascontrole gedaan en is nu dus aftredend. Het duurt even voor 
iemand zich bereid toont deze taak op zich te nemen. Volgend 
jaar zijn het mevrouw Bisschops en dhr. De Gast die de 
kascontrole doen. 
 
8. Dan zijn we toegekomen aan de bestuursverkiezing. Voorzitter 
Dierks en mevr. Nieuwenhuis zijn aftredend en herkiesbaar. Er 
hebben zich geen kandidaten aangemeld voor een 
bestuursfunctie, zodat deze twee personen zijn herbenoemd voor 
een periode van drie jaar.  
 
9. De heer Dierks vertelt verder dat er op 31 augustus een 
busreis op het programma staat. Verdere details kunnen nog niet 
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gegeven worden. In de nieuwsbrief van juli maken we bekend wat 
er die dag staat te gebeuren. Op dit moment staat dat allemaal 
nog niet vast. 
 
We hopen ook nog een of twee middagexcursies te organiseren, 
maar ook zijn nog geen besluiten over genomen.  
 
De voorzitter benadrukt nogmaals het bekendmaken van ieders e-
mailadres. Handig voor tussentijdse mededelingen of een 
herinnering aan de busreis. Het spaart ons papier en nog meer 
tijd.  
 
We houden een korte pauze en gaan nog eens rond met koffie en 
thee.  
 
Regiovoorzitter Otte Strouken arriveert en velen vragen zich af 
wat er nu gaat komen. 
Hij komt vanavond speciaal naar hier om een van onze trouwe 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten, t.w. de heer Dankert Maris 
die de afgelopen 20 jaar verschillende functies heeft gehad en die 
nog altijd bestuurslid is. Nadat de heer Strouken hem 
gecomplimenteerd heeft met zijn verdiensten voor de vereniging, 
speldt hij hem het zilveren draaginsigne op en overhendigt hem 
de bijbehorende oorkonde. In de nieuwsbrief van juli 2016 
hebben we hier aandacht aan besteed en een foto geplaatst van 
dit mooie moment. 
De heer Strouken is genoodzaakt direct terug te keren naar Lage 
Zwaluwe, waar hij vanavond de regiovergadering voorzit. En ons 
resteert de rondvraag nog. Er wordt evenwel geen gebruik van 
gemaakt, zodat we de tafel voorin vrij maken voor de heer Paul 
Asselbergs, die ons vanavond gaat vermaken met zijn 
woordvondsten. Er schuiven nog wat mensen aan, die niet tot ons 
ledenbestand horen, maar wel graag onze spreker aanhoren. Over 
deze voordracht hebt u ook al in de nieuwsbrief kunnen lezen. 
 
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maart 
2017: 
 
De voorzitter,  de secretaris, 
 
J.M.P.M. Dierks  W.C.J.M. de          

Jong- van der Bol 
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We zijn ook weer aan het bouwen !! 
 

Van de gemeente Moerdijk is vergunning verkregen om achter het 
washok een schuurtje op te richten. In dit schuurtje worden 
straks de noodzakelijke handwerktuigen opgeborgen, die nodig 
zijn voor het onderhoud van de tuin en de opstallen. Er komt dan 
ruimte in het schuurtje  bij het Watersnoodhuis vrij om aanwezige 
tentoonstellingsmaterialen beter voor het publiek te presenteren. 
 
 
 

Een unieke gratis middag in het prachtige Breda   
 

Uw Heemkundige Kring heeft iets speciaals kunnen organiseren. 
De deuren van de grote kerk gaan speciaal voor ons open!! 
Vrijdagmiddag 7 april gaan we een bezoek brengen aan het 
centrum van Breda. 
Daar zijn we te gast bij de Heemkundekring “ Engelbrecht van 
Nassau”. 

13.30 uur; ontvangst in café “Publieke Werken” waar   
de koffie klaar staat. 
14.00 uur; rondleiding langs markante punten in het 
centrum, tevens bezoek aan de Grote Kerk vergezeld 
van een stadsgids. 
16.00 uur; afsluiting in café “Publieke Werken” met 
koffie en een afscheidsdrankje. 

  
Deze middag wordt u volledig gratis aangeboden.  
We gaan met eigen vervoer, daarom wordt aan degene die mee 
rijden een bijdrage gevraagd in de brandstofkosten 
Degene die mee willen graag snel reageren, er kunnen slechts 30 
personen mee 
 

Naar de rododendrons in Steenbergen. 

 
Op 27 mei rijden we naar Arcadia in Steenbergen waar we een 
bezoek brengen aan een prachtige tuin, die zich achter een café- 
restaurant Arcadia bevindt. Juist rond die tijd staan de vele 
rododendrons daar in volle bloei en beslist de moeite waard voor 
een bezoek. Voor beide middagen kunt u zich opgeven bij  
J. Dierks tel. 462986 of via email : dierksjan@gmail.com 
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Gerda Nieuwenhuis verlaat het redactie team… 
 
Het moet het jaar 2003 geweest zijn toen Gerda begonnen is bij 
het samenstellen en schrijven van artikelen voor de nieuwsbrief 
nr. 25. Het redigeren van de nieuwsbrieven is en was een 
belangrijk communicatiemiddel naar de leden van de 
Heemkundige Kring en moest er derhalve gelikt uitzien. 
Vanzelfsprekend zonder taalfouten en met de juiste zinsopbouw. 
Zij is en was daar erg beslist in. De 
nieuwsbrief  was haar visitekaartje. 
Dit visitekaartje volgde zij vanaf het 
begin als alles naar Drukkerij Geskus 
ging, tot in de drukkerij, waar zij keek 
of de proefdruk aansloot met wat zij 
had ingeleverd. Er werd niets gedrukt 
of het moest 100 % goed zijn. Helaas 
is zij niet meer in staat deze functie 
uit te oefenen wat wij bijzonder 
betreuren. Zij blijft wel, gevraagd of 
ongevraagd, stukjes schrijven voor uw nieuwsbrief  zoals 
meerdere personen dit doen. Het bestuur bedankt haar hartelijk 
voor al het werk wat zij in die 14 jaar verricht heeft en wenst haar 
voor de toekomst alle goeds. 
 
In aansluiting op bovenstaand stukje is de redactie op zoek naar 
mensen die mee willen helpen met het samenstellen van de 
nieuwsbrief en het adresseren. Het is 3x per jaar wat uurtjes werk 
en wij zijn blij met elke hulp. U kunt zich aanmelden bij een van 
de redactieleden (zie voorin de nieuwsbrief). 
                                                                               CM/IB 

 

 
 

OPROEP 

 
Wie van de leden heeft nog de mogelijkheid om een 78 toeren 
plaat af te spelen en naar een computer 
om te zetten.  
Graag uw reactie aan het bestuur. 
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Winterbuffet 

 
 
Het was weer gezellig in de Fendertse Hoeve op vrijdagavond 10 
februari ,waar wel 80 leden van onze vereniging samengekomen 
waren voor het jaarlijks winterbuffet. 
 
 Er waren ook weer 
nieuwe leden 
aangeschoven en 
het was duidelijk dat 
iedereen het goed 
naar zijn zin had. 
Wat is er nou mooier 
dan genieten van 
een maaltijd in goed 
gezelschap? 
 
 
Na de stamppotten, frietjes, chili con carne, enz. werden de 
nagerechten gepresenteerd. Er was een ruime keuze uit bavarois 
en ijs, dat men kon versieren met vruchtjes en slagroom. Wie 
wilde kon nog een kopje thee of koffie nemen. 

 

Intussen had Koning Winter buiten een wit dekentje uitgespreid. 
Dat maakte de sfeer compleet. 
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De Leerredes van dominee Hogerzeil ….. 

 
In het archief van uw Heemkundige Kring bevindt zich een boek, 
waarvan de omslag helemaal los bij het boek ligt. Geen wonder, 
dit boek is van 1842 en is dus 175 jaar oud. 
Op de 1e blz. staat “Leerrede door S. Hogerzeil, Mz. Leeraar der 
gereformeerde gemeente te Fijnaart en Heiningen.” Verder staat 
er op die blz. te lezen: “Uitgegeven ten voordeele van de 
verarmde Geloofsgenoten”. Het dikke boek is een verzameling 
van de vele Leerredes* van dominee Hogerzeil en zijn vakgenoot 
B. Moorrees. Wie was dominee Hogerzeil? Hij is geboren op 10 
februari 1802 in Zwijndrecht en studeerde in Groningen in de 
godgeleerdheid. Na eerst predikant geweest te zijn in Augsbuur 
en Kollumerzwaag, werd hij op 5 november 1833 predikant in 
Fijnaart. Hij heeft in november 1840 het nieuwe kerkgebouw voor 
de Nederlands Hervormde Kerk ingewijd volgens de digitale 
bibliotheek voor de Nederlandse letteren. In het boek: 400 jaar 
protestantisme in de Noordwesthoek staat op blz. 84: “In de 
zomer van 1840 werd met de uitbreiding begonnen en deze was 
in het voorjaar van 1841 voltooid. Is voor de voltooiing de kerk al 
ingewijd? We waren er niet bij aanwezig. Dominee Hogerzeil was 
een veelbegeerd predikant en is slechts kort in Fijnaart geweest. 
Toen hij in 1844 opnieuw een beroep kreeg uit Genemuiden, nam 
hij die nu wel aan en vertrok hij uit Fijnaart begin april 1844. Een 
van zijn zoons is in Fijnaart geboren en later ook predikant 
geworden. 
 
* Een Leerrede is in het kort gezegd : “De wijze waarop de 
Bedienaar des Evangeliums spreken moet”. 

                  Jan Dierks 
 

 
Welke viervoeter men ook bezat 
alles  werd voor de kar gezet. 
Schapen, koeien, ossen, honden, 
paarden, ezels en zelfs mensen. De 
raaimaker maakte karren in alle 
soorten en maten. Hij maakte ook 
houten gereedschappen zoals de eg en de ploeg. Kortom hij was 
een allround vakman.      
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AGENDA   voorjaar/zomer 2017 
 
 

Tentoonstelling 
 

Tijdens de wintermaanden is de tentoonstelling van hengelsport 
vereniging ‘Het Schietertje’ te zien. Die is beslist de moeite waard 
om te komen bekijken. 
 
 

Een unieke gratis middag in het prachtige Breda   
 

Uw Heemkundige Kring heeft iets speciaals kunnen organiseren. 
De deuren van de grote kerk gaan speciaal voor ons open!! 
Vrijdagmiddag 7 april gaan we een bezoek brengen aan het 
centrum van Breda. 
Daar zijn we te gast bij de Heemkundekring “ Engelbrecht van 
Nassau”. 
 
 

Naar de rododendrons in Steenbergen. 
 

Op 27 mei rijden we naar Arcadia in Steenbergen waar we een 
bezoek brengen aan een prachtige tuin, die zich achter een café- 
restaurant Arcadia bevindt. Juist rond die tijd staan de vele 
rododendrons daar in volle bloei en beslist de moeite waard voor 
een bezoek. Voor beide middagen kunt u zich opgeven bij  
J. Dierks tel. 462986 of via email : dierksjan@gmail.com 
 
 
 

Mail adres 

 
Wij zouden graag over uw e-mail beschikken, zodat we u snel op 
de hoogte te kunnen brengen van bijzondere ontwikkelingen 
zonder dat we extra kosten hoeven te maken. Heel eenvoudig. 
Stuur een e-mail met uw naam, postcode en huisnummer naar 
heemkring-fh@kpnmail.nl en uw e-mail adres wordt opgeslagen. 
 

mailto:heemkring-fh@kpnmail.nl

