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STICHTING TOT BEHOUD VAN  
HET PEILSCHAALHUISJE 

 
 

Op woensdag 8 juni a.s. organiseert uw historische vereniging samen met de Stichting  

tot behoud van het Peilschaalhuisje een zomeravondbijeenkomst.  
Dit keer zijn we te gast in ’t Rot bij Karel van Zee en Jantina de Looff (Waaldijk 19).  
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 

 
Zomeravondwandeling: 

Voorafgaand aan de zomeravondbijeenkomst is er een historische wandeling langs 
verdwenen huisjes in ‘t Rot. De start van de wandeling / wandelquiz is tussen 19.00 en 

19.30 uur nabij de Wadensteinsesteeg; daar wordt de route uitgereikt, evenals een quiz 
(graag zelf een pen meenemen). Net voorbij de Wadenstein-
sestoep tot aan het Brakels Veer hebben ruim 50 huisjes 

langs de dijk gestaan. Op iedere plek waar een huisje heeft 
gestaan zal er een foto met informatie te zien zijn.  

De wandeling / wandelquiz kan op eigen gelegenheid 
gelopen worden. Loopt u liever gezamenlijk: om 19.00 uur, 

19.10 uur, 19.20 uur en 19.30 uur vertrekken er groepen 
onder begeleiding. 

 

U loopt over de Waaldijk, langs het Peilschaalhuisje (te bezichtigen tussen 19.00 uur en 
20.30 uur) tot aan het Brakels Veer, daar neemt u de trap naar het Hogelandse Pad en 

komt dan achterlangs op de locatie van de zomeravondbijeenkomst. Op het Hogelandse 
Pad worden met bordjes de namen van de aangrenzende landbouwpercelen van voor de 

ruilverkaveling aangegeven.  
 
Zomeravondbijeenkomst: 

Vanaf 20.00 uur staat op Waaldijk 19 de koffie klaar. Omstreeks 20.30 uur begint onze 
ouderwetse gezellige avond waarbij gezamenlijk door de Historische Vereniging en het 

Peilschaalhuisje voor een leuke invulling wordt gezorgd. Tevens is er gelegenheid om de 
maquette met alle huisjes langs de Waaldijk te bezichtigen. 

 
De koffie met iets lekkers en de drankjes met een hapje zijn gratis.  
Voor uw vrijwillige bijdrage zal de giftenbus er weer staan.  

 
Komt u met de auto, dan kunt u deze parkeren op de weg die onder langs de nieuwe 

dijk loopt. Inrijden via de Waaldijk vanaf de kant van de Wadensteinsesteeg; uitrijden 
via Den Hoek. Als u op de fiets komt, dan kunt u deze stallen op het terrein van 

Waaldijk 19. In verband met de veiligheid mogen er geen auto’s en fietsen op de dijk 
worden geparkeerd! 
 

Graag zien wij u op woensdag 8 juni om weer eens ouderwets met elkaar te buurten. 
 

Met vriendelijke groeten, 
het bestuur van  Historische Vereniging “Den Ouden Dijk”  

    Stichting tot behoud van het Peilschaalhuisje 
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