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Beste leden, 
 
Bijgaand de eerste Tijding van 2021, waarin u weer een gevarieerd aanbod aan verhalen 
aangeboden wordt. We zijn hiermee wat later dan u van ons gewend bent, waarvoor onze 
excuses. U zult begrijpen, dat we ook op dit moment geen duidelijkheid kunnen geven over zowel 
de opening van ons museum alsook over de opening van de thematentoonstelling “Scouting door 
de jaren heen”. 

 

Coronavirus blijft uw de heemkundekring tarten 
Het bestuur hoopt dat u en uw naasten persoonlijk leed 
als gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk 
bespaard is gebleven. Om dit zo te houden, hechten we 
daarom nog steeds grote waarde aan het opvolgen aan 
de richtlijnen, uitgegeven door het RIVM of de instructies 
van overheden.  
 

 

Eindejaarsattentie vrijwilligers 
In de laatste week van 2020 hebben we al onze vrijwilligers 
verrast met een boodschappentas, bedrukt door  
huisdrukker Van Gorsel DCP en gevuld met lokale 
producten, ter beschikking gesteld door Jumbo Paul Lucius. 
De reacties waren overweldigend, waarvoor onze dank. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.libelle.nl%2Fmensen%2Fcoronavirus-symptomen%2F&psig=AOvVaw1UUXNFnyzCjzJtouC5LnzM&ust=1584370869460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLit08rfnOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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Algemene Ledenvergadering doorgeschoven naar 2021 
Zodra het mogelijk is om in 2021 bij elkaar te komen, zal een 
vergadering worden uitgeschreven, waarbij zowel 2019 als 
2020 wordt besproken. Heeft u in de tussentijd vragen, 
schroom niet, maar neem contact op met één van de 
bestuursleden. 

 

Bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier 
 
http://www.hkk-zuidkwartier.nl/ 
https://www.facebook. com/hetzuidkwartier 

 

Fotoarchief gaat digitaal → Stand van zaken  
Op het moment van schrijven, is de werkgroep volop bezig met scannen 
van het in bruikleen gekregen gemeentelijke fotoarchief en het 
toevoegen van beschrijvingen aan dit en ook ons eigen fotoarchief. 
 
Binnen niet al te lange tijd maken we een stap met het publiceren van 
de eerste foto’s op onze website. Deze wordt daarvoor op dit moment 
technisch aangepast. 

Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed Zuidwesthoek, dankwoord  
In de vorige nieuwsbrief hadden we een 
verzoek geplaats om de petitie te tekenen 
voor het behoud van het pand van 
basisschool De Stappen in Hoogerheide. We 
willen iedereen hartelijk danken die deze 
heeft willen ondertekenen en daarmee aan 
heeft gegeven dat men dit pand graag wil 
behouden. De petitie is inmiddels afgesloten 
en is uiteindelijk 205 keer ondertekend. Deze 

petitie is op maandag 15 maart 2021 door de Stichting Behoud Cultuurhistorisch Erfgoed 
Zuidwesthoek en Erfgoedvereniging Heemschut aan de wethouders Van Agtmaal en De Waal 
overhandigd met het verzoek om meer aandacht te geven aan behoud van cultureel erfgoed en 
in dit geval in het bijzonder het pand van basisschool De Stappen. 
Wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn weten we nog niet, maar wat wel een gevolg is van onze 
actie is dat de gemeente een onafhankelijk expert de opdracht heeft gegeven voor een 
bouwkundig onderzoek om te kijken wat de staat van het pand is en wat de eventuele 
mogelijkheden zijn. Hiermee is in ieder geval de optie van behoud toegevoegd terwijl deze er bij 
aanvang van de actie niet was, want toen werd duidelijk gezegd dat het pand gesloopt zou 
worden. 
Nogmaals onze dank en we zullen jullie via deze nieuwsbrieven op de hoogte houden van de 
voortgang. 

http://www.hkk-zuidkwartier.nl/

