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LedenNieuwsBrief oktober  2022 (10) 

Beste leden 
Hierbij een korte nieuwsbrief over de komende activiteiten van onze Heemkundekring 

Binnen kort krijgt u een uitgebreide nieuwsbrief. 

 

Tentoonstelling Suze Robertson 

Van 19 tot en met 23 oktober is er een tentoonstelling over Suze Robertson in Het Trouwkerkje op 

de Leur. De tentoonstelling is elke dag geopend van 13.00 – 17.00 uur. Na bezoek kunt u een hapje 

en drankje doen bij het Havenhuis aan de Geerkade 19. https://nos.nl/nieuwsuur/video/2446756-

kunstenares-suze-robertson-steekt-met-naakt-haar-middelvinger-op 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Woensdag 19 oktober is er een vrijwilligersbijeenkomst in Het Trouwkerkje. Aanvang 19.00 uur. 

Onze vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd. 

 

Heemavond 
Op maandag 7 november organiseren we  een Heemavond in De Linde, aan de Wipakker. 
Aanvang 19.30 uur. Op deze Heemavond zijn leden en niet-leden van harte welkom.  
Tijdens deze Heemavond worden er korte presentaties verzorgd over de boeken Kasteel Uten Houte,  
het Kermisboek, de 2e wereldoorlog en de Zwartenbergse molen door de auteurs.    
Na de pauze doet de dialectgroep haar woordje en is er een voorproefje van de Familiekwis die  
op 27 januari 2023 wordt gehouden in De Kapel in het Oderkerkpark. 

 

Activiteiten Heemkundekring 2022: 
18 / 23 oktober  Tentoonstelling Suze Robertson in Het Trouwkerkje  

19 oktober  Vrijwilligersbijeenkomst in Het Trouwkerkje 

3 november  Deadline inlevering kopij Heem-EL 

7 november  Redactievergadering Heem-EL 

7 november  Heemavond in De Linde 

14 november  Schrijverswerkgroep 

18 november  Lezing in De Nobelaer het kader van de maand van de Thema De Ramp.  

24 november  Algemene Ledenvergadering in De Linde 

Elke woensdagmiddag in het HeemHuis de werkgroep Archief, Bibliotheek en Collectiebeheer  

Binnenkort elke donderdagmiddag een vrije inloop in ons HeemHuis voor iedereen! 

De overige reguliere heemkundige activiteiten worden binnenkort in een dagrooster ingepland en 

kan men op meerdere ochtenden en middagen in onze ExpoRuimte / HeemHuis terecht. 

 

Zeer binnenkort meer en uitgebreidere informatie. 
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