
WATERSNOODBOEK “TOEN EN NU” 
Halsteren, Lepelstraat en Koevering 

 
1953 -2023. 70 jaar na de rampzalige 1 februari nacht geeft de heemkundekring 
Halchterth een fotoboek in KLEUR uit, met hierin tenminste 240 foto’s van de 
situatie “toen en nu”. De foto’s van toen zijn de laatste 20 jaar opgespoord en 90% 
hiervan is uniek, deze foto’s waren niet bekend en worden nu gepubliceerd. De 
verschrikkelijke Ramp trof onze dorpen Halsteren, Lepelstraat en Koevering en 
helaas waren er 78 slachtoffers te betreuren. Dit indrukwekkende fotoboek is 
gemaakt onder leiding van Janus van der Zande  van de werkgroep fotografie van 
de heemkundekring Halchterth. Het fotoboek omvat zo’n 140 blzn. 
In 2003 verscheen het vorige Watersnoodboek “blijft gedenken”, dit boek was 
binnen een dag uitverkocht. Bestel daarom tijdig het Watersnoodboek “toen en nu”. 
 

 
 
 
GRATIS JAARBOEK VOOR DE LEDEN 
Bent u lid van de heemkundekring dan krijgt u per lid sowieso een fotoboek gratis. 
Verkoopprijs 18,95. De heemkundekring komt regelmatig met een gratis jaarboek 
voor haar leden. U bent nog geen lid? Indien u zich opgeeft als lid, dan krijgt u 
het fotoboek gratis. U kunt lid worden van onze vereniging door de contributie 
van 16,00 over te maken op bankrekening NL59 RABO 0118 8258 36. Onder 
vermelding van uw adres. We hebben meer dan 650 leden en het aantal groeit. Het 
boek zal zo spoedig mogelijk na uitgifte (februari 2023) bezorgd worden. 
LAGE VOORINSCHRIJVINGSPRIJS VOOR NIET LEDEN 
U bent geen lid dan bieden wij u de mogelijkheid om dit indrukwekkende 
fotoboek(en) te kunnen bestellen. De prijs bedraagt tot 31 december a.s. 16,95 per 
boek. Indien u 16,95 overmaakt op bankrekening NL59 RABO 0118 8258 36 onder 



vermelding van uw bezorgadres, krijgt u  t.z.t. het waardevolle fotoboek(en) 
thuisbezorgd. Voor bestellingen buiten de plaatsen Halsteren, Lepelstraat, 
Koevering, Steenbergen, Bergen op Zoom en Tholen(stad) dient 5,00 aan porto te 
worden bijbetaald. Daarna is de verkoopprijs 18,95. Vanzelfsprekend kunnen leden 
ook extra boeken bestellen. 
 

 
LEDENWERF ACTIE NU LID WORDEN EN GRATIS BOEK 
U bent nog geen lid en u wordt voor lid, dan krijgt u ook het fotoboek gratis  U 
kunt lid worden door de contributie van 16,00 over te maken op bankrekening NL59 
RABO 0118 8258 36. U steunt met uw lidmaatschap een nobel doel. Wij hebben een 
eigen museum/heemhuis en wij streven naar het behoud van het culturele erfgoed 
in onze wonderschone dorpen Halsteren en Lepelstraat. Wij organiseren jaarlijks 
vele activiteiten. Aan de meeste kan gratis worden deelgenomen. Activiteiten zijn 
lezingen presentaties, deelname aan Koningsdag, wandeltochten met bezoek aan 
oude monumenten, dialezingen over heemkundige en oudheidkundige onderwerpen, 
busreis, open monumentendag, open dagen, tentoonstellingen etc. Onze 
heemkundekring kent diverse werkgroepen. U kunt hieraan actief of passief gratis 
deelnemen. De werkgroepen zijn o.a. genealogie, dialecten, archeologie, archief, 
educatie, fotografie, geschiedenis, geologie, kantklossen evenementencommissie, 
redactiecommissie (ten behoeve van nieuwe boeken e.d.),  spinnen, onderhoud en 
inrichting heemhuis/museum en heemtuin, onderhoud, restauratie en conservering 
van de historische collectie voorwerpen. De diverse werkgroepen zoeken 
vrijwilligers ter ondersteuning van hun activiteiten, alsmede suppoosten 
Wij zijn een vereniging dus niets moet en alles gebeurt op vrijwillige basis. U doet 
alleen mee als u zin of tijd heeft, wij kennen geen verplichtingen. Tenslotte delen 
wij u mede, dat wij een vereniging zonder winstoogmerk zijn. Wij streven er naar 
om met de contributies en voorinschrijving uit de kosten te komen van het 
drukwerk. 
 
Wij danken u voor de aandacht die u aan deze advertentie heeft willen geven en wij 
hopen u als lid te mogen begroeten. 
 
Bestuur van de Heemkundekring voor Halsteren en Lepelstraat 
 
Let op: Iedere zaterdag is Hof van Ram open van 10:00 uur tot 12:00 uur. 
 
 
Bezoek: www.heemkundekring.nl Facebook:Heemkundekring  Halchterth 
                       
Wij danken u voor de aandacht die u aan deze ongevraagde mailing 
heeft willen geven en wij hopen u als lid te mogen begroeten. 
 
Wij danken u voor de aandacht die u aan deze flyer heeft willen geven en wij hopen 
u als lid te mogen begroeten. 


