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Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”, 

 

Zuidwesthoek, oktober 2009. Uitgave: 2009, nmr. 06 

 

Beste leden, 

 

Op dit moment krijgen we regelmatig de vraag: “Waar blijft de Tijding”? Om u gerust te stellen, de 

redactieraad is niet in slaap gevallen. Er zijn ernstige problemen ontstaan bij de drukker. In eerste 

instantie ging de pers kapot en onderdelen waren alleen nog in Japan te verkrijgen. Onze drukker is 

daarop direct naar Japan gegaan om die onderdelen aan te schaffen. Bij terugkomst alles weer 

gemonteerd en uitgeprobeerd maar helaas. Niet meer te herstellen. 

Direct daar bovenop kwam de drukker zelf in ernstige fysieke problemen waardoor hij direct 

opgenomen moest worden op de intensive care van het ziekenhuis. Daar is hij nu nog aan het 

herstellen. Vanaf deze plaats wensen wij René veel sterkte toe met zijn herstel!! 

Wij zijn nu op zoek naar een goede vervanging voor het drukken van de Tijding. Naar verwachting kan 

dat nog enige weken op zich laten wachten. Wij hopen op uw geduld in deze. 

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Het museum Den Aanwas is dit seizoen nog twee maal geopend op 11 en 25 oktober.  U kunt 

zowel het museum als de wielertentoonstelling bezoeken. Openingstijden zijn van 13:30 tot 

16:30 uur. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot dhr. Jos Halters (� 0164 – 67 28 54) 

of mevr. Franka Stoutjesdijk-Jansen (� 0164 - 672 563) 

• Op zondag 8 november wordt de volgende “lezing” verzorgd door René Peeters. René gaat in 

op “Grenskarteringen”.  Naast een Ferrariskaart van zo’n 5 meter lang zal hij ook een paar 

oude meettechnieken tonen met behulp van een roedemeter (nagemaakt naar het model in ons 

museum). De lezing zal wat korter zijn dan normaliter. Aanvang is nu om 10:00 uur en zij zal 

ongeveer duren tot 11:30 uur. 

• Op donderdagavond 15 oktober wordt er door heemkundekring het Zuidkwartier een “Kunst en 

Kitsch” georganiseerd bij hotel Dekkers. Aanvang voor leden is om 19:00 uur, voor niet-leden 

om 20:00 uur. ZIE ACHTERZIJDE VAN DEZE NIEUWSBRIEF!! 

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 11 oktober (!), 1 november èn 6 december 

kunt U weer lekker bijkletsen over ‘vroeger’. U bent van harte welkom van 10:00 tot 12:00 uur 

in heemhuis 't Kwartier aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide.  

 

U ziet, voor een ieder wat wils!! 

Lezing: Grenskarteringen: 

Nog maar net is de lezing over de vliegbasis Woensdrecht achter de rug, of de volgende lezing dient 

zich alweer aan. Dhr. René Peeters hebben we bereid gevonden om een lezing te verzorgen over 

grenskarteringen.  

 

Kunst en Kitsch: 

Op donderdagavond 15 oktober organiseert onze heemkundekring een “Kunst of Kitsch” avond bij 

hotel Dekkers (zie achterzijde van deze nieuwsbrief!!). U komt toch zeker ook? 

 

Het bestuur. 



  


