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Terugblik op de winterwandeling- ZATERDAG 23 JANUARI. 
 

Onder leiding van Jan Hems en Piet Aart zijn een 30tal leden 

mee gaan wandelen op Landgoed “De Utrecht”. Een prachtige 
wandeling met hele bijzondere uitheemse bomen en een grote 

aanplant van azalea’s en rododendrons. Wanneer in het voorjaar 

alles in bloei staat is dat zeker een 2e bezoek waard.Na afloop 
van deze wandeling genoten we bij “De Buitenman”van een kop 

koffie en heerlijke appeltaart 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kort verslag van de lezing die ná de Algemene 

Ledenvergadering werd gepresenteerd.  
Spreker: de heer Ad Rooms, het thema: XXL gezinnen. 

 
Deze lezing, vol weemoed en weerzien herinnerde vooral aan 

het “Rijke Roomse Leven, zoals dat jaren geleden werd 
beleefd.Herinneringen aan de tijd van grote en extra grote 
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7 maart uitnodiging 
lezing en op 2 april 
excursie. 
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gezinnen die vooral voorkwamen in katholieke maar evenzo in 

protestantse gezinnnen. 
Het nostalgisch verhaal van Ad Rooms was herkenbaar en deden 

veel bezoekers terugdenken aan hun kindertijd. 
Een lezing met inhoud en verteld op een rustige, aansprekende 

wijze waarvoor Ad een enthousiast applaus van de aanwezigen 
ten deel viel. 

 
 

Uitnodiging lezing 7 maart 2016 
 

Heemkunde “Den Beerschen Aard” organiseert een lezing 

met als thema: “Toen arm zijn nog een misdrijf was” door 
de heer Karel Govaerts, voorzitter en directeur van het 

gevangenismuseum te Merksplas(B). 
Armoede is van alle tijden. Het is boeiend om te zien hoe 

“men” daar gedurende al die jaren mee omging en hoe 
“men” zowel aan liefdadigheid deed als aan onderdrukking 

en bestraffing.  
Er zijn nu geen landlopers meer, toch is deze geschiedenis 

nog tastbaar aanwezig in het landschap zowel in 

Veenhuizen in Drenthe als in Merksplas in de Noorder-
Kempen (B). Voor deze lezing is iedereen welkom op 

maandag 7 maart om 20.00 uur in het 
ontmoetingscentrum “Ons Mevrouw” Doornboomstraat 

32 te Middelbeers. Niet leden betalen € 3,50 inclusief koffie 
of thee. 

 
Excursie: reserveert u zaterdag 2 april, na de middag, 

voor een bezoek aan het gevangenismuseum in Merksplas 
(B), dit is een vervolg op de lezing van 7 maart. 

 Opgeven voor deze excursie kan na de lezing op 7 maart  
of via de mail van het secretariaat, tot 14 maart.  

De eigen bijdrage is vastgesteld op € 5,00 p.p. en wanneer 
u meerijdt betaald u € 2,50 aan de chauffeur. 

  

Niet vergeten ………………..CONTRIBUTIE 2016: 

 
Heeft u de contributie voor het jaar 2016 al betaald? 

Indien ja, dan kunt u dit bericht negeren.                                     
Zo nee, dan graag € 25,00 per gezin (per huisadres)  

overmaken op NL05 RABO 013 389 2751 ten name van 

Heemkundekring Den Beerschen Aard. Graag voor 31 
maart 2016. 

 
Alvast bedankt namens de penningmeester. 
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