
NIEUWSBRIEF	1	–	Mei	2016	
 
 
Beste Erfgoedleden, 
 
Wij hebben het plan om, naast onze “Burt”, elke 2 maanden een Nieuwsbrief naar onze 
leden te sturen die een e-mailadres hebben en dat ook doorgegeven hebben aan ons. 
De mededelingen van de Nieuwsbrief kunt u ook op de website zien. 
 
In “De Burt” staan de verhalen en in de Nieuwsbrief komen de mededelingen te staan. 
Bijvoorbeeld lezingen, exposities, excursies, bijzondere mededelingen, enz. Voorts kunt 
u ook een mailtje naar ons sturen wanneer u iets leuks te vertellen heeft en dat u kwijt wil 
in de Nieuwsbrief.  
 
We hopen dat degenen die een e-mailadres hebben maar dit nog niet aan ons doorgegeven 
hebben, dit nu zullen doen.  
 
Op dit moment kunnen wij u het volgende meedelen. 
 

- NAAMSWIJZIGING 
In de Algemene Ledenvergadering van 21 maart j.l. werd besloten de naam van onze vereniging te 
wijzigen van Heemkundekring “Willem Snickerieme” in Erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en 
Lage Zwaluwe”.   
Zie ook de notulen van de ALV van 21 maart j.l.op onze website. 

 
- HAVENFEESTEN 

Op 23 en 24 april waren er de Havenfeesten in Lage Zwaluwe. 
Dit is een activiteit van de Stichting Evenementen Zwaluwe – Havenfeesten.  
Ook onze Erfgoedvereniging heeft hieraan meegewerkt. | 
 
De Havenfeesten werden gevierd op de Nieuwlandsedijk en in en om de haven. Zowel in 2015 als nu 
was het een heel groot succes. We mochten in ’t Hooghuys 533 bezoekers verwelkomen. Op zondag 24 
april waren er meer ambachten te zien dan vorig jaar, er waszelfs een grote, oude  boot (een 
zogenaamde Lash-bak) in de haven waar binnen een gedeelte van een houten vrachtschip was te zien, 
ook was het voormalige beurtschip “Hendrika” te bezichtigen en nog veel meer!  
U kon ook zien  hoe de mensen en kinderen van de Nieuwlandsedijk er in het jaar 1900 uit zagen. 

 
- FILMVERTONING 23 MEI 

Op 23 mei is er een film in het Raadskamer van –nu nog- ons museum, Raadhuisstraat 5, te Hooge 
Zwaluwe.  
Het betreft een film van mensen en kinderen uit Hooge Zwaluwe in het jaar 1967. Deze film is al een 
keer eerder vertoond, maar alle personen zijn nog lang niet herkend. Wij gaan het weer proberen.  
Ria Kerremans is deze keer onze enthousiaste presentatrice. 
Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom. 

 
- LEZING SCHEEPVAART 

Op 1 juni is er in “’t Trefpunt”, Raadhuisplein 1A te Made een lezing door  de heer Ruud Filarski over 
de scheepvaart  in zijn algemeenheid. Dit is een voorproef van onze latere expositie.  
De lezing wordt u gratis aangeboden door Heemkundekring “Made en Drimmelen”. 
De lezing over `De Scheepvaart na 1800` beschrijft als eerste de volledige geschiedenis van de 
binnenvaart en de vaarwegen in Nederland. Het begint met een beschrijving van de kleinschalige 
Nederlandse binnenvaart aan het begin van de negentiende eeuw, die geheel op windkracht en 
paardenkracht was gebaseerd. Vervolgens gaat de lezing over hoe het vervoersysteem zich via 
stroomvaart, de sleepvaart, het motorschip en de duwvaart ontwikkelde tot de huidige, grootschalige, 
internationaal georiënteerde bedrijfstak. 
Aanvang 20.00 uur.  

 



- EXPOSITIE SCHEEPVAART 
Op 4 juni wordt de expositie van ons thema van het jaar 2016 “De Scheepvaart van Vroeger en Nu” 
geopend.  
De werkgroep van onze expositie is versterkt door Heemkundekring “Made en Drimmelen” en 
“Heemkunde Moerdijk”.  Een coproductie dus. We hebben veel van elkaar geleerd. De Scheepvaart was 
en is nog steeds erg belangrijk. In vroeger dagen waren de dorpen  rondom de Biesbosch afhankelijk 
van wat er uit de Biesbosch kwam. Het brengen van riet,  griend, vlas, etc. van de Biesbosch naar de 
dorpen kon alleen gebeuren via schepen, bijv. aakjes. Eenmaal in de haven van het dorp kon men met 
de producten aan de slag voor diverse ambachten. Dat gold ten zuiden van de Biesbosch onder meer 
voor Moerdijk, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe en  Drimmelen. 
We kunnen u nog veel meer vertellen, maar daar is de Nieuwsbrief te klein voor. Komt u de rest zien en 
lezen op de expositie? 
De expositie is open (gratis, ook voor niet-leden) van 4 juni t/m 3 juli op alle dagen van de week, met 
uitzondering van  de maandag, ’s-middags van 13.30 uur tot 17.00 uur.  De locatie is de voormalige 
katholieke kerk op het Plantsoen 4 te Lage Zwaluwe. 

 
- BOEKJE THEMAJAAR SCHEEPVAART 

In verband met het themajaar 2016 is er door de werkgroep van de gezamenlijke heemkundekringen 
kopij aangeleverd bij Ada Peele en Matti Herben. Zij hebben er een prachtig themaboekje 2016 van 
gemaakt. Voor leden is dit gratis. Niet-leden kunnen dit kopen voor € 5,00 per stuk.  

 
 
In juni gaan wij u weer op de hoogte houden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Erfgoedvereniging “Heerlijkheid Hooge en Lage Zwaluwe” 
Voorheen Heemkundevereniging “Willem Snickerieme”.  
 


