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Beste leden, 

 

Twee nieuwsbrieven in een maand tijd!! En bovendien dan toch uiteindelijk ook Tijding 2009-2. U 

heeft er even op moeten wachten, maar uw geduld wordt weer beloond! 

Als U deze nieuwsbrief ontvangt, is museum den Aanwas net voor de laatste keer geopend geweest of 

gaat zondag nog open. In ieder geval, de 25
e
 oktober is de laatste openstelling. Verder hebben we net 

de lezing achter de rug over “Vliegbasis Woensdrecht in WOII”. Een bijzonder interessante lezing 

gegeven door drs. Erwin van Loo. En natuurlijk onze “Kunst of Kitsch”. Een goede opkomst die avond 

en een gebeurtenis waar iedereen tevreden op terug kan kijken. Eugen, Piet, Adrie en Cor : Bedankt 

namens iedereen!! 

 

Agenda: 

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:  

• Het museum Den Aanwas is dit seizoen nog éénmaal geopend op 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). 

• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen 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.  

• 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. 

 

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. Wat de ligging van Essen zo interessant maakt is dat 

we een hele reeks grensoverschrijdende kaarten hebben. In het 

bijzonder is dat de “Chorografische kaart van Ferraris” die de spreker 

vergroot heeft en met de hand ingekleurd. Langs Nederlandse zijde is 

vooral Zeeland en de Scheldemonding goed weergegeven. Onder leiding van Joseph Jean Francois 

Graaf de Ferraris werd van 1771 to 1778 voor het eerst systematisch en grootschalig het grondgebied 

van het huidige België in kaart gebracht. Dit op een gedetailleerde schaal van 1:11.520. 

 

 

Het bestuur. 

 


