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Beste leden,
De aankomende periode belooft voor ons als heemkundekring een drukke tijd te worden, waarin een
heleboel activiteiten zullen worden georganiseerd. Via de nieuwsbrief proberen wij U dan ook zoveel
mogelijk op de hoogte te houden. Wat kunt U zoal verwachten?
Agenda:
In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:
• Praatmorgen in ’t Kwartier. Op zondagmorgen, 4 maart en 1 april
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.
• 11 maart Lezing verzorgd door dhr J. Boeren. De aanvang is om
10:00 en het duurt tot 12:00 uur.
• 1 april t/m 17 augustus expositie van aquarellen en schilderijen door Jos Vermue, Louis
Michielsens en Marianne de Jong. Deze vindt plaats in de FloorvanPutte zaal van restaurant de
Blauwe Pauw.
• Op 15 april is er de Algemene ledenvergadering gevolgd door een molenlezing ”van billen
kruien” door Ad van Gool.
• Op 29 maart is het weer de vrijwilligersavond. Meer details volgen later nog.
• Op zondag 8 april is het streekheemmuseum “Den Aanwas” voor de eerste keer dit seizoen
regulier open voor het publiek. U kunt dan tevens de nieuwe thematentoonstelling: oud kinder
speelgoed bezoeken. Openingstijd is 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).
• Museumweekend. In het weekend van 14 en 15 april is het museumweekend. Hiervan zal het
streekheemmuseum “Den Aanwas” op beide dagen geopend zijn.

Lezing: Burgerlijkestand door John Boeren
Alle Nederlanders komen voor in een of meerdere registers van de burgerlijke stand. Want wie in
Nederland geboren wordt, er trouwt of er komt te overlijden staat vermeld in een geboorte-, huwelijksof overlijdensakte. De burgerlijke stand is in 1811 ingevoerd, reden om in 2011 aandacht te besteden
aan 200 jaar burgerlijke stand.
In deze lezing besteed ik aandacht aan de invoering van de burgerlijke stand, maar ook aan fabels die
rond de invoering van de burgerlijke stand zijn ontstaan. Verder geef ik uitleg over de soorten registers
en over de inhoud van de akten. Ook veranderingen in de burgerlijke stand sinds de invoering komen
ter sprake. Uiteraard gebeurt een en ander aan de hand van (bijzondere) voorbeelden.
Deze lezing is tot stand gekomen vanwege het 200-jarig bestaan van de burgerlijke stand, maar kan
ook in 2012 (en later) nog gehouden worden. Het is een algemeen verhaal, niet speciaal voor een
bepaalde regio gemaakt. Wie aan genealogie (stamboomonderzoek) doet, kan wellicht uit dit verhaal
nog tips halen. Maar ook andere (historisch) geïnteresseerden zullen dit verhaal weten te waarderen.

Zegswijzen in het zuidkwartier:
In 2007 kwam de werkgroep dialecten met het eerste boek “dialecten in het Zuidkwartier,” dat met erg
veel lof werd ontvangen. De werkgroep heeft de vijf jaar die volgden natuurlijk niet stil gezeten. Ze
hebben hun energie en enthousiasme gestopt in een nieuw boekwerk: “Zegswijzen in het
Zuidkwartier”.
Het resultaat mag er wederom wezen!!
14 maart aanstaande zal de officiële presentatie plaatsvinden waarna het boek verkrijgbaar zal zijn op
de vaste verkooppunten en de winkelwaarde bedraagt €9.95. Omstreeks 2 april zullen onze leden
deze uitgave ontvangen in plaats van een tijding. Wij wensen een ieder veel leesgenot!!
Boekenbeurs:
Voor de boekenbeurs, die gepland stond op 18 maart, hebben zich te weinig exposanten aangemeld.
Helaas moeten wij U dan ook mededelen dat de boekenbeurs geen doorgang zal hebben.
Vrijwilligersavond:
Ook dit jaar weer hebben we aan onze vrijwilligers een uitnodiging gestuurd voor een
vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers die hieraan deel willen nemen: Geef je op bij de
werkgroepleid(st)er. Graag tot ziens op 29 maart!!

Bedankt!
Na 34 jaar trouw de Tijding en brieven bezorgd te hebben in Putte heeft Louis Roeken besloten te
stoppen met het rondbrengen hiervan. Natuurlijk willen we hier even bij stil staan en Louis
nadrukkelijk bedanken voor zijn inzet. Cor Cleeren heeft de route overgenomen.

Het bestuur.

