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

Van de voorzitter.  
Beste leden, 
Als u de nieuwsbrief ontvangt zijn we al aangeland in 

de tweede helft van 2017. Het dagelijks leven gaat bij 
de meesten van u bijzonder snel, ondanks de leeftijd 
van de meesten van ons. Ook de tijd bij de vrij-

willigers van de Heemkundige Kring gaat erg snel. 
Hun aanwezigheid iedere dins en donderdagmiddag 

en de extra dagen waarop schoolgroepen en andere 
verenigingen het Watersnoodhuis bezoeken worden 
steeds meer. Ook op de 1e zaterdag van de maand. 

Het Watersnoodhuis ontvangt steeds meer bezoekers 
en volgens afspraak zorgen de vrijwilligers van uw 
Heemkundige Kring voor de rondleidingen. U en ook 

niet-leden zijn van harte welkom om als gastheer of 
gastvrouw de geïnteresseerde bezoekers , na een 

korte introductie periode, rond te leiden.  Ook dit jaar 
gaan we er weer een dagje op uit. Dit jaar gaan we 
over de grens en bezoeken we o.a. De Muur.  Welke 

muur dit is, leest u in deze nieuwsbrief. De reis is op 
zaterdag 2 september a.s., dus na de schoolvakantie 
zodat ook de leden, die in de week nog aan het 

arbeidsproces deelnemen, mee kunnen. U mag die 
dag eens vroeg uit de veren, maar dat mag geen 

probleem zijn voor wat u allemaal gaat zien en 
beleven ! Onze vrijwilligers hebben het washok 
opnieuw ingericht zodat de mooiste machines en 

zaken beter in het oog springen. Het eerste schuurtje 
wordt intern verbouwd zodat de aanwezige goederen 
beter tot haar recht komen.  Wat gebeurt er nog 

meer? Uw vrijwilligers zijn druk bezig om de Fendert 
Kwis, die op woensdagavond 23 augustus gespeeld 
wordt, in elkaar te zetten. Het belooft weer spannend 

te worden, gelet de op vragen en acties, die de teams 
dienen op te lossen en uit te voeren. Mag ik in dit 

stuk uw aandacht vragen voor foto’s van de 
slachtoffers van de Watersnoodramp van 1 februari 
1953? Waarom ?  We hopen nu nog van ieder 

slachtoffer een foto te kunnen ontvangen, zodat er 
straks bij iedere naam van de 103 slachtoffers in de 
gemeente Moerdijk “een gezicht”  aanwezig is. We 

verwachten nu nog aan de gevraagde foto’s te 
kunnen komen. Over 10-20 jaar wordt dit haast 

onmogelijk. Ongetwijfeld weet u de namen.Denkt  u 
na hoe u ons kunt helpen, zodat bij de herdenking op 
1 febr. 2018, 65 jaar na die fatale nacht, alle 

slachtoffers “een gezicht” hebben. Alvast onze dank 
hiervoor. Graag tot ziens in het Watersnoodhuis.  

                                                                                                     Jan Dierks       
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Voorstraatdorpen 

 
Zuidwest-Nederland telt 24 plaatsen, die we kennen als een 
Voorstraatdorp. Ze zijn allemaal ontstaan direct na inpoldering in 
de 15e en16e eeuw. 
Twaalf van deze dorpen bevinden zich in Zeeland, 5 op het Zuid-
Hollandse Overflakkee en 2 in de Hoekse Waard en in westelijk 
Noord-Brabant zijn nog 5. Dit zijn Dinteloord, Fijnaart, Klundert, 
Nieuw-Vossemeer en Willemstad. 
Een andere benaming voor een voorstraatdorp is kerkringdorp. De 
kerkring kan rond zijn, maar ook vierkant. Kijk maar naar 
Fijnaart, Klundert en Willemstad.  
De Kerkring wordt met de dijk en 
soms met de haven verbonden 
door de Voorstraat. Daarom zijn 
vrijwel alle Voorstraten in deze 
dorpen aflopend. 
In 2017 is het 450 jaar geleden 
dat Nieuw-Vossemeer ontstond en 
daarom heeft de heemkundekring 
Ambachtsheerlijkheid van Nieuw-Vossemeer een tentoonstelling 
ingericht samen met 10 zusterverenigingen van voorstraatdorpen. 
Ook de Heemkundige Kring ‘Fijnaart en Heijningen’ heeft er een 
bijdrage aan geleverd. 
Er is nog meer wat de plaatsen verbindt, behalve de opbouw van 
het dorp. Te denken valt aan de teelt van meekrap en vlas, de 
gevolgen van de stormramp in 1953 en het pendelen naar de 
Rotterdamse havens en de scheepswerven.  
De bijzonder mooi ingerichte tentoonstelling in het A.M. de 
Jongmuseum is geopend vanaf 8 april tot en met 30 september. 
De weg erheen staat in Nieuw-Vossemeer goed aangegeven.  
Het is een mooie bestemming voor een fietstocht (ca 48 km vanaf 

Fijnaart) of zomaar een gezellige middag. De leden van wie wij 
het e-mailadres hebben, zijn al geïnformeerd over deze expositie. 
Om ook de andere leden te bereiken, vermelden wij het ook in dit 
blad, want het zou jammer zijn wanneer zij dit zouden missen.  
 
 
  

WdJ 
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De Keenesluis komt weer tot leven !!!!! 

 
 
“Welkom!” zegt Ineke Peters, nadat ze de deur van haar huis 
(huize ‘De Blaak’) voor mij heeft geopend. Ik volg haar naar de 
eetkamer en leg mijn schrijfgereedschap alvast klaar. De reden 
van mijn bezoek is haar bekend, namelijk het een en ander te 
vernemen van het project ‘Keenesluis’.  Als de koffie is 
ingeschonken steekt ze van wal. Eerst vraag ik Ineke iets over 
haarzelf te vertellen. Ze vertelt: “In Fijnaart ben ik opgegroeid. 
Mijn ouders, Jan en Betty van de Weijgaert, hadden een tuinderij 
met aardbeien en Zantedeschia (bloemen). Vanaf mijn 17e heb ik 
op verschillende plaatsen gewoond: Berlicum, Leeuwarden, 
Weert, Hoofddorp en Den Haag. Na mijn studie aan de Agrarische 
Hogeschool heb ik 2 jaar gewerkt en gereisd buiten Europa. In 
Ecuador en Nieuw-Zeeland werkte ik in de bloemenexport. Na 
mijn Masteropleiding in Management ben ik gaan werken bij wat 
toen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
heette. Erik, mijn man, ging het bedrijf van mijn ouders huren en 
daarom gingen we in 2004 aan de Molenstraat 79 in Fijnaart 
wonen. Toen mijn man stopte met de tuinderij wilden we 
verhuizen. Al in onderhandeling met een andere woning 
verscheen huize ‘De Blaak’ te koop op internet. Nu wil het toeval 
dat we een aantal maanden eerder dit huis voorbij reden en toen 
al zeiden we tegen elkaar: Wat zou het hier fijn wonen zijn! De 
keuze was dus niet moeilijk. We wilden het huis energieleverend 
maken. Ondertussen hebben we het huis flink geïsoleerd, 
voorzien van kozijnen met 3-laags glas en we hebben 
zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst. We wonen in het 
‘leukste energieneutrale voorbeeldhuis van Nederland 2011’. Ook 
verdiepte ik me in de historie van huize ‘De Blaak’. Het huis is 
gebouwd in 1880 en in 1930 afgebrand. Alleen het souterrain is 
na de brand overgebleven; de rest van het huis is na de brand 
herbouwd. Tijdens de verbouwing kwamen we de 
zwartgeblakerde balken in het souterrain tegen.  
Op 4 maart 2010 keek ik uit het raam en zag mannen van het 
waterschap bouwhekken  plaatsen bij de Keenesluis. Ik ben naar 
buiten gegaan. De mannen vertelden me dat de situatie bij de 
Keenesluis onveilig was en dat de hekken nodig waren om 
ongelukken te voorkomen. Toen ik vroeg wat het waterschap met 
de Keenesluis van plan was werd mij verteld dat de Keenesluis 
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volgestort zou worden met zand. Daar ben ik enorm van 
geschrokken! Dit kon toch niet de bedoeling zijn?! De sluis is  
vervallen, maar hartstikke mooi! Daarom heb ik het waterschap 
een mailtje gestuurd met informatie over deze bijzondere sluis en 
dat de Keenesluis het waard is om gerestaureerd te worden.  
 
 
 
Gelukkig is vrij snel 
daarna besloten om 
de Keenesluis niet 
vol te storten met 
zand. Toen in 2012 in 
de Graanbeurs de 
plannen werden 
gepresenteerd voor 
de inrichting van 
‘Ecologische 
VerbindingsZone 
Keenehaven’, heb ik 
dat moment aangegrepen om handtekeningen te overhandigen 
van flink wat mensen die willen dat de Keenesluis gerestaureerd 
zou worden. Het waterschap heeft vervolgens een projectleider 
aangesteld voor de restauratie van de Keenesluis. Sluizenexpert 
Jan Arends heeft een restauratieadvies geschreven voor de 
Keenesluis. De Keenesluis is 248 jaar oud en gemeentelijk 
monument. Jan Arends heeft duidelijk gemaakt dat de Keenesluis 
uniek Nederlands erfgoed is. Nergens in de wereld staat een 
andere sluis waar een scheprad in gedraaid heeft. Het scheprad 
dat in de Keenesluis hoorde bij stoomgemaal ‘de Mooie Keene’ dat 
in 1892 naast de Keenesluis is gebouwd. Dit scheprad heeft 
ervoor gezorgd dat na de watersnoodramp de polder Keensche 
Gorzen in korte tijd is drooggemalen. Jan Arends heeft het 
waterschap geadviseerd de Keenesluis volledig te restaureren, 
inclusief scheprad en het wegbreken van de betonnen wand die 
haaks op de sluismuren staat. Dan kunnen er weer bootjes door 
de Keenesluis varen. In 2015 bleek dat met het geld dat het 
waterschap gereserveerd heeft voor de Keenesluis slechts een 
basisrestauratie kan worden uitgevoerd. Dat was voor mij wel een 
domper.” Even kijkt ze iets minder monter uit haar ogen, maar 
dan vervolgt ze haar relaas weer vol levendigheid.  
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“Na lang aandringen kregen we toestemming van het waterschap 
om subsidies aan te vragen en geld in te zamelen om de 100% 
restauratie van de Keenesluis mogelijk te maken. Twee en een 
halve week later was de deadline voor een belangrijke 
subsidiemogelijkheid. In die 2 ½ week is het ons gelukt om een 
projectplan te schrijven en hebben we steunbetuigingen 
ontvangen van lokale, regionale en landelijke organisaties. 
Vervolgens is stichting Beleef de Keenesluis opgericht.”  
Met mijn opmerking dat ik als kind hier dikwijls heb rondgelopen 
en nog vage herinneringen heb aan stoommachine en de 
vervanging van het scheprad, is haar interesse gewekt. We gaan 
in gedachten terug en ze laat me een map zien met oude foto's 
en beeltenissen van de Keenesluis en omgeving. Ook zijn er 
afbeeldingen te zien  waarop de sluis na de restauratie staat 
afgebeeld. Het oogt bijzonder fraai. Na de 2e bak koffie genuttigd 
te hebben merkt ze nog op:  “Ik ben best trots op wat we tot nu 
toe hebben bereikt. Veel mensen en organisaties werken samen 
om de restauratie van de Keenesluis mogelijk te maken. Wanneer 
iemand of een organisatie € 100.000,-  overmaakt, dan start het 
waterschap met de basisrestauratie van de Keenesluis; dan 
worden de stenen en het ijzerwerk weer toekomstbestendig 
gemaakt. Dat is hoognodig, want iedere winter gaat de sluis 
zichtbaar achteruit en 1 sluismuur staat zelfs op instorten. 
 
Meer informatie over stichting Beleef de Keenesluis is te vinden 
op www.keenesluis.nl en www.facebook.com/Keenesluis   
Voor het mogelijk maken van de restauratie is 
(restauratie)kennis, geld, vrijwilligers en naamsbekendheid nodig. 
Wil je je inzetten om de restauratie mogelijk te maken? Dat horen 
we graag!  
Heb je een foto of herinnering aan de Keenesluis of omgeving 
(Mooie Keene en alles in een straal van een kilometer rondom de 
sluis), dat is voor ons heel waardevol! Neem dan alsjeblieft 
contact op: info@keenesluis.nl of 06-14447575.” 
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Voor de toekomst heeft Ineke voor ogen: 
1 zorgen dat de Keenesluis gerestaureerd wordt. In 2019 wil 

ze bij de gerestaureerde sluis vieren dat de Keenesluis 250 
jaar oud is;  

2 het verder uitdiepen van de historie van de Keenesluis en    
omgeving; 

3 dat mensen kunnen genieten van omliggende natuur en 
rijke historie; 

4 kunstenaars de mogelijkheid bieden om Keenesluis Kunst 
te maken en te exposeren tijdens de Kunst- en 
Cultuurroute Moerdijk en Open Monumentenweekend. 

5 rondleidingen voor groepen verzorgen. 
6 varen naar Klundert mogelijk maken voor kleine bootjes 

vanaf de Mark/Dintel; 
7 de verbouwing van haar huis afronden; 
8 bed&breakfast starten in huize ‘De Blaak’. 
 
Nadat we buiten een rondgang hebben gemaakt heeft dit alles 
toch wel indruk op mij gemaakt. Wegrijdend in de auto voel ik 
veel waardering voor deze vrouw die, naast haar parttime baan 
op het Ministerie van Economische Zaken  en moeder van 3 jonge 
kinderen, zich 2 dagen per week inzet voor het behoud  van 
cultureel erfgoed. 
 

PR 
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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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Het jaar 1917 

 
In 1917 zit de wereld nog verstrikt in een oorlog, die 
miljoenen mensen het leven kost.  
Die oorlog gaat niet aan ons voorbij, want hier worden 
Vlamingen opgevangen die huis en haard hebben moeten 
verlaten. De revolutie in oktober van 
dat jaar maakt een eind aan de 
regeerperiode van de Russische tsaar. 
Dit is wereldnieuws, maar wat is het 
plaatselijk nieuws in Fijnaart en 
Heijningen? 
 
Overtreding verordening militair 
gezag 
Tientallen mannen uit de omgeving 
worden in februari veroordeeld wegens het 
overtreden van deze verordening. 
Sommigen worden voor twee maanden naar de tuchtschool 
verwezen. Onder hen is T.B. uit Fijnaart die een boete opgelegd 
krijgt van ƒ 14 ofwel 14 dagen hechtenis.  
 
Staat van beleg 
Bij Kon. Besluit van 22 Maart 1917 no. 7, is bepaald, dat met 
ingang van 26 Maart 1917 de hierna genoemde gemeenten of 
gedeelten van gemeenten in staat van beleg worden verklaard, in 
de provincie Noord-Brabant de gemeenten: Alem, Berghem, 
Berlicum, Besoyen …. Engelen, Erp, Fijnaart en Heiningen, enz.….  
 
De tramdienst 
De Grondwet, het Roosendaals Nieuws- en Advertentieblad meldt 
op 24 Maart de gewijzigde tramdiensten per 1 April. Fijnaart ligt 
aan de route van Willemstad naar Roosendaal. Per dag rijdt de 
tram viermaal heen en weer; de eerste gelegenheid om naar 
Roosendaal te reizen is al om 6:01 uur in de ochtend.  
 
Lezers wordt geadviseerd het bericht uit te knippen en goed te 
bewaren. Op carton gedrukte vertrektijden zijn à 2 ct verkrijgbaar 
in Roosendaal bij den boekhandel J. van Poll Suykerbuyk.  
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Rantsoenering 
Naar de Maasbode verneemt zal het broodrantsoen dat moet 
worden ingekrompen, vanaf 1 april van 400 op 300 g per dag en 
per hoofd worden gebracht. Er 
wordt eveneens een regeling 
verwacht die de kolendistributie 
definitief regelt op basis van 
rantsoenering, ook voor de zg. 
huisbrand. 
 
Hoge aanslag 
Op 5 Mei 1917 publiceert de 
Staatscourant de namen en 
geboortedata van alle personen die in aanmerking komen voor de 
maximale heffing van ’s Rijks Directe Belastingen. Nr. 749 op de 
lijst van Zuid-Holland is Manus van Straten, inwoner van 
Rotterdam en geboren te Fijnaart op 3 Maart 1868. Hij is de zoon 
van Jacob van Straten en Rosalina Frank, van beroep 
vleeschhouwers op A94 aan de Kadedijk in Fijnaart. Deze joodse 
familie is kennelijk vermogend.  
 
Smokkelarij  
WOUW. In den verloopen nacht hebben smokkelaars, eenige 
burgers en een zestal militairen wederom getracht hun slag te 
slaan; niettegenstaande den gevoeligen tegenslag van anderen in 
den nacht van Vrijdag. Vlak bij het dorp Wouw aan de spoorlijn op 
den weg naar Pindorp werden ze aangehouden door kommiezen.  
Aanstonds werd de smokkelwaar door hen in den steek gelaten en 
ging het op een wanordelijk vluchten. De kommiezen schoten en 
troffen een persoon uit Fijnaart. De kogel ging den man dwars 
door het linkerbeen; daarna door het rechter, waarna hij zitten 

bleef. Hevig bloedend werd de 
man meegenomen. Ook vertelt 
men dat een zekere van E. de 
hoofdsmokkelaar en een soldaat 
mede zijn opgebracht en te Wouw 
in voorloopige arrest zijn gesteld. 
De getroffene werd aanstonds door 
hospitaalsoldaten naar Bergen op 
Zoom gebracht; alwaar hij in het 
Burger Gasthuis is opgenomen.  
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Invaliditeitswet, NRC 19 Mei:  
Bij beschikking van den Minister van Waterstaat is de volgende 
wijziging gebracht in de aanwijzing van tussenpersonen voor de 
Invaliditeitswet:  
District Breda (5), Fijnaart. Ingetrokken is de aanwijzing van A. 
van Dis. Aangewezen is P. Sloekers, verzekeringsagent te 
Fijnaart. 
 
Familieberichten 
In Fijnaart en Heijningen worden in 1917 38 huwelijken gesloten. 
Het eerste paar dat in de echt verbonden wordt, zijn Cornelis de 
Ruiter en Heiltje Grootenboer. Zij trouwen op zaterdag 6 januari. 
Het laatste huwelijkspaar van het jaar is Cornelis Leijten en 
Antonia Hagens, die zaterdag 22 december trouwen. 
In totaal overlijden 39 personen in onze gemeente. De eerste 
overledene die geregistreerd wordt is de negen maanden oude 
Adriaan van der Werf, het zoontje van Karel van der Werf en 
Jacoba Stange. Op 30 december 1917 overlijdt Johanna van der 
Horst, de vrouw van Johannes Dam op de leeftijd van 76 jaar. 
 
Hoeveel kinderen ter wereld komen in 1917 kan niet worden 
nagegaan, omdat deze gegevens niet 
openbaar zijn. Dat is pas na 100 jaar 
en zo ver zijn we nog net niet. 
 
 
 
 
 
Noord Brabantsch Westhoek  
De Fruitveilings-Vereeniging Noord 
Brabantsch Westhoek, gevestigd te 
Fijnaart, maakt bekend dat op 
Maandag 23 Juli in het 
Veilingsgebouw de laatste zwarte 
bessen, vroege appelen en peren en 
Engelsche krozen zullen worden 
geveild. Dat maakt secretaris P. Joh. 
Jacobs namens het bestuur bekend 
in de Maasbode van 21 Juli 1917. 
 



11 

Premie 
De Grondwet meldt op 17 Juli dat bij de centrale keuring voor 
trekpaarden in Breda A.W. van Sprang Jz uit Heijningen een 
premie van ƒ 50 ontving voor zijn trekpaard, genaamd Juliette de 
Verlaine. Is dat nog eens een luxe naam voor een werkpaard! 
 
Waterleiding  
De heer Dr. J.W. Jennig Weijerman heeft een plan ontworpen 
voor een drinkwaterleiding in Noordwestelijk Noord-Brabant. Ter 
bespreking van dit plan zijn de gemeentebesturen van Dinteloord, 
Fijnaart, Hoeven Klundert, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, 
Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen uitgenodigd op 
dinsdag 28 augustus in de Harmoniezaal in Oudenbosch. Het zou 
nog tot augustus 1924 
duren voor de 
bouwvergunning van de 
watertoren aan het eind 
van de Molenstraat 
verleend werd.  
 
 
 
 
 
Hommeles 
In den avond van 10 September heeft de 22-jarige arbeider P.F. 
op de markt te Fijnaart ruzie gekregen met den aldaar wonenden 
Belg G. Er werd al spoedig een mes getrokken en ofschoon F. nog 
door een ander werd tegengehouden, bracht hij G. toch nog een 
steek in den rug toe. Eis 3 maanden gevangenisstraf.  

 
Wilma de Jong 
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Van uw archivarissen ……. 

 
U leest in de nieuwsbrieven weinig over het werk dat onze 
archivarissen doen. Naast het rubriceren en daarna opbergen van 
voor onze afdeling belangrijke gegevens, het beantwoorden van 
vragen die ons via email, brieven en persoonlijk bezoek bereiken, 
heeft ook het verzorgen van ontvangen rouwadvertenties, 
rouwbrieven en bidprentjes van overleden personen uit de 
voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen hun volle aandacht. 
Waarom kunt u zich afvragen?  
 
De officiële openbaarheidsregels voor akten van de  Burgerlijke 
Stand zijn: 
   
• geboorteakten openbaar na 100 jaar;  
• huwelijksakten openbaar na 75 jaar;  
• overlijdensakten openbaar na 50 jaar.  
• Voor de notariële archieven geldt een openbaarheidstermijn 
  van 75 jaar.             
 
U kunt zich dan ook voorstellen dat mensen ons vragen of wij 
meer informatie hebben over hun familie en gelukkig kunnen wij 
ze dan vaak helpen.  Ons archief heeft momenteel een digitaal 
bestand van 1300 rouwadvertenties, 650 rouwbrieven en 2600 
bidprentjes. Totaal meer dan 4500 stuks.  Alleen van mensen die 
ooit in Fijnaart en Heijningen in gezinsverband gewoond hebben. 
Bijgaand een paar voorbeelden. 
 

 
 
 
 
 

https://stadsarchief.breda.nl/collecties/2014-09-01-17-03-39/bladeren-door-bronnen-na
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Leden bezochten de stad Breda. 

 
 
Op 7 april jl. bezochten 16 leden van onze vereniging in de 
middag de stad Breda onder leiding van de heer Hans Kok van de 
Heemkunde Kring Engelbrecht van Nassau, die ons stond op de 
wachten op de hoek van het Chasséveld. Na een paar honderd 
meter konden we onze benen al strekken in café-restaurant 
“Publieke Werken”, waar we op een heerlijk kopje koffie werden 
getrakteerd. Na deze versterking gingen we op pad. Na een paar 
straatjes kwamen we terecht op de Havermarkt, waar het ene 
café naast het andere staat. Op deze markt staat een bijzonder 
huis, nl. het huis van Adriaen van Bergen, de schipper van de 
turfboot, die met 68 soldaten op 3 maart 1590 het Spaanse 
legioen op het kasteel in Breda overrompelden. De Spaanse 
soldaten vierden op dat moment “vastenavond”. Ook de 
commandant van deze soldaten, de heer Karel de Heraugière 
kreeg van Prins Maurits een huis in de buurt van de Waalse Kerk, 
vlakbij het Begijnhof. Het is moeilijk te beschrijven wat we in een 
paar uur allemaal gezien hebben. Zeker te vermelden valt het 
bezoek aan de Grote Kerk. We kregen uitgebreid een inzicht van  
alle koninklijke graven van de van Nassau’s. Heel imposant was 
de Prinsenkapel en het grafmonument van Engelbert I van 

Nassau. Ook 
bezochten we het 
Spanjaardsgat en 
vanzelfsprekend het 
Begijnhof, waarover 
heel veel te vertellen 
is. Naast het 
Begijnhof is de 
Waalse Kerk, die er 
speciaal was voor 
commandant Karel de 
Heraugière. Na de 

vele informatie en de nodige voetstappen mochten we, onder het 
genot van een drankje, de heer Hans Kok hartelijk bedanken voor 
zijn kennis over de stad Breda en haar prachtige monumenten. U 
hoeft echt niet ver te reizen om veel moois te zien! 

JD 
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De lezer aan het woord 

 
Dit artikel is gevonden tussen een hoop met gedachtenisprentjes 
door iemand afgegeven bij de Heemkundige Kring. We willen 
graag de herkomst weten heeft u het soms afgegeven? Neem aub 
contact met ons op. 
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Bijgaande de 2 afbeeldingen behorende bij het korps ll-6-Rl. De 
tijgerkop en de Sepatoe Roesak ofwel de kapotte schoen. 
 
 

 
 
 
 
De bataljons van 2 R.I. waren afwisselend onder meer in Venlo, 
Roermond en Maastricht gelegerd. Voor 1940 werden de bataljons 
aangeduid met Romeinse cijfers ( dus in dit geval II-6 RI) maar 
na 1945 met Arabische cijfers ( dus 2-6 RI).. 
De naam Sepatoe Roesak of de kapotte schoen is bij oprichting 
van l-6 R.l. ontstaan doordat uit weinig middelen toch een 
onderdeel werd gevormd en gekleed. Het was een kleurrijk 
geheel. Veelal liepen de jongens of in eigen burgerkleding of in 
overall en op eigen schoenen. Aangezien schoeisel in oorlogstijd 
een grote schaarste was, waren ook de schoenen niet meer van 
optimale kwaliteit. Tot op heden wordt door overlevenden van dit 
bataljon de bijnaam nog met trots gedragen. De naam werd 
overgenomen door II-6 R.I. nadat 1-6 R.I. was toegevoegd. 
Na de Tweede Wereldoorlog maakten 2 R.1.. 6 R.I. en 1 1 R.I. 
van 1946 tot 1950 deel uit van het in Venlo gevestigde 5e Depot 
Infanterie. 
Op 1 Juli 1950 werden de regimenten infanterie II,6 en 1 1 
opgeheven en gingen op dezelfde datum over naar het Regiment 
Limburgse Jagers. 
 
Info website II-6-RI 
 
 
 

CK 
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Bezoek aan Arcadia op 27 mei 2017 

 
Deze keer een middagje naar Arcadia nabij Steenbergen. 
Na een groot kwartier zijn we er waar we de tuin gaan 
bezichtigen. Eerst drinken we een verfrissend drankje, want in de 
zon is het meer dan 30 graden. Dan stappen we de tuin in voor 
een rondwandeling. Daar zien we veel notenbomen, sierstruiken 
en ga zo maar door. Alle notenbomen staan keurig op rij, zo ook 
de borders met struiken. Even verder ontwaren we een brede 
sloot. Daar voorbij zien we achter gaas, dat vermoedelijk is 
aangebracht tegen wildvraat en niet om ons ervan weg te houden 
een bloementuin met vaste planten en wat groenten.   
 
Allemaal mooi en aardig, maar waar staan nu die mooi bloeiende 
Rododendrons waarvoor we eigenlijk naar hier zijn afgereisd. Al 
een half uur zijn we aan de wandel maar nog geen Rododendron 
te zien. Daarbij hadden we eigenlijk meer verwacht van de tuin. 

We sjokken verder en 
de hitte laat zich 
intussen gelden. En 
dan, aangekomen bij 
een mooie grote vijver 
met grote vissen, 
ontwaren we aan de 
overkant een paar 
bloeiende 
Rododendrons. Hè hè, 
eindelijk zien we 
hetgeen waarvoor we 
gekomen zijn. Boven 

ons zien we ook nog een overkapping op een soort van terp, 
waarin verliefde stellen elkaar het jawoord kunnen geven. Maar 
daar zijn we, gezien onze leeftijd niet meer in geïnteresseerd. 
Onze interesse gaat nu meer uit naar het eind van de wandeling 
want de hitte zakt nu toch echt in onze benen. Het blijkt niet zo 
ver meer lopen want enkele minuten later laten we ons opgelucht 
neervallen in de stoelen van de Arcadiakoepel. Nadat we zijn 
uitgepuft en de dorst hebben gelest gaan we weer op weg naar 
onze geliefde woonplaats “De Fendert”.  

Piet Roks 
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JAARREIS 2017 

 
Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen 

 
Op 2 september a.s. vertrekken we om 07.15 uur bij De Parel en 
rijden dan naar Oudenaarde in België waar we omstreeks 09.30 
aan de koffie/thee met mattentaart verwacht worden in de Ronde 
van Vlaanderen. Hierna wordt er gelegenheid geboden om een  
stadswandeling te maken. Ook brengen we een bezoek aan het 
MOU Museum onder begeleiding van een gids. Daarna gaan we   
om 13.00 uurlunchen in ’t Hemelrijck, gelegen op de Muur van 
Geraardsbergen. 
Na de lunch stappen we in de bus om te gaan genieten van een 
rondrit in de Vlaamse Ardennen, waar onder meer de Muur 
beklommen wordt (met de bus) en er gelegenheid is om de 
beroemde kapel te bezoeken.    
Daarna gaan we naar de stad Geraardsbergen, waar u 
gelegenheid krijgt om de stad zelf te ontdekken.  
Om 16.15 stappen 
we weer in de bus 
om naar het diner 
in Familyland te 
rijden. Omstreeks 
20.30 uur zijn we   
weer thuis  
De reis kost u 
 € 60,00 per 
persoon voor een 
bus van 50 
personen. Wat 
krijgt u voor dit 
geld?  
Allereerst de reis, 
koffie/thee met mattentaart, een goede lunch,  een goed diner   
en een bezoek aan de Vlaamse Ardennen. Hoe kunt u mee? Heel 
simpel! Door betaling van € 60,00 p.p  vòòr 12 augustus op 
rekeningnummer : NL79RABO0144953978 
Bij alleenstaanden is een introducé toegestaan. Graag tot ziens op 
2 september a.s.!!  Let op! Neem uw pas of identiteitskaart 
mee!                                                                  De Reiscommissie 
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Geef de 103 Watersnoodslachtoffers van 1953 in 

de gemeente Moerdijk een gezicht. 

 
Op de Hoge Heijningsedijk in de kern Heijningen van de gemeente 
Moerdijk staat  een monumentaal standbeeld ter herinnering aan 
alle slachtoffers van de gemeente Moerdijk, die op 1 februari 
1953 tijdens een nietsontziende stormramp het leven verloren 
hebben. 
Ter herdenking staan alle namen op een plateau voor het 
monument.   
De Heemkundige Kring Fijnaart en 
Heijningen wil in het 
Watersnoodhuis ”Anno 1953” de 
slachtoffers van deze ramp “een 
gezicht” geven en dit realiseren 
voor 1 februari 2018.  Wij vragen 
iedereen, die nog een foto van een 
van de overledenen bezit, deze   
toe te vertrouwen aan onze Kring. 
De foto wordt gekopieerd en u 
ontvangt de foto weer retour. 
Er zijn drie mogelijkheden om het 
kopiëren te realisere:  
a: u stuurt de foto op naar: 
Stichting ‘Behoud 
Watersnoodwoningen Fijnaart en 
Heijningen’, Veluwestraat 2 , 4794 
AB Heijningen of 
b: u komt persoonlijk naar het    
adres : Veluwestraat 2 te 
Heijningen op een dinsdag- of donderdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur of op de 1e zaterdag van de maand van 14.00 
tot 17.00 uur of: u stuurt per email de foto door naar: 
heemkring-fh@kpnmail.nl Met deze vraag hopen wij voor de 
toekomst de overledenen van de Watersnoodramp, naast de 
naamsvermelding, ook een gezicht te kunnen geven. Help mee 
om dit voornemen te realiseren.   
Het is belangrijk om deze verschrikkelijke ramp voor het 
nageslacht zo uitvoerig mogelijk in herinnering te houden.                                                
        Jan Dierks 
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Excursie naar De Klokgevel in Steenbergen 

 
 
Druk vrachtverkeer, rijen tractoren met bietenwagens, schoolkin-
deren op hun fietsjes. Alles manoeuvreerde langs elkaar heen in 

deze drukke Kaaistraat. Aan één zijde 
van de straat stonden ook nog auto’s 
geparkeerd. De trottoirs waren toen wel 
smaller dan tegenwoordig, maar toch. De 
Kaaistraat is sinds tijden één van de 
drukste winkelstraten.  
 
Loodgieter Jan Léautaud had zijn 
sanitairwinkel op nummer 14, op de hoek 
van het Leliestraatje, met daarachter een 
werkplaats die te bereiken was via de 
Berenstraat. Jan overleed in 1982, maar 
zijn vrouw Nel hield de winkel aan.  
In 2009 overleed zij en toen kwam het 
pand te koop. 
 

Sinds de zomer van 2016 is hier een koffie- en theemuseum 
gevestigd. Aan het interieur is trouwens niets veranderd. De 
kamertjes zien er nog net eender uit als in de tijd dat de familie 
Léautaud er woonde. Verder is er veel te zien op het gebied van 
koffie en thee en natuurlijk ook te proeven! 
 
Wij hebben een excursie gepland voor vrijdagmiddag 13 
oktober. Er hoeven geen grote afstanden gelopen te worden, 
want we kunnen dichtbij parkeren. Deelnemers moeten wel 
kunnen traplopen. We krijgen een rondleiding, die twee uurtjes 
duurt, maar je kijkt dan wel je ogen uit!  
 
Koffie, thee en gebak worden gepresenteerd. Deelname kost € 7 
en daarin is alles inbegrepen. Opgeven kan bij Jan Dierks op 
dierksjan@gmail.com of tel. 462986. Afrekenen doen we op de 
dag zelf.  
U gaat toch zeker ook mee? We mogen met 18 personen komen, 
dus wees er snel bij. 
        WdJ 
 
 

De winkel in 1987 

mailto:dierksjan@gmail.com
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Agenda zomer/herfst 2017 

 
 

Vanaf 1 april hebben we een nieuwe expositie en dat is een 
hele bijzondere! 

In de tentoonstellingsruimte staat een prachtige collectie kleurige 
theepotten. Het zijn zeker geen alledaagse! Ze stellen stuk voor 
stuk iets voor: een dier bijvoorbeeld, een kastje of tafeltje. Geen 
onderwerp of er is wel een theepot van gemaakt. Deze 
verzameling móét je gezien hebben. 
Behalve theepotten is ook een groot deel van de collectie 
Nederlandse theezakjes te bewonderen. 
 
 

Jaarreis 2017 
 

Op 2 september gaan we met de leden van de Heemkundige 
Kring op reis naar Oudenaarden. Meer informatie vindt u in deze 
nieuwsbrief.   

 
Excursie 

 
We gaan op vrijdag 13 oktober naar De Klokgevel in Steenbergen. 
Hier is een koffie- en theemuseum gevestigd. Meld u snel aan, 
want dit is echt de moeite waard. 
  
 
   

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

