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Lezing dinsdag 20 november
20.00 uur foyer Carolus
Rik Blervacq:
‘WO I, het laatste oorlogsjaar en
het Verdrag van Versailles’

bittere realiteit van massale werkloosheid, onrust
onder de bevolking, torenhoge inflatie en ontbering de boventoon in geheel Europa. De haatgevoelens tegenover Duitsland en zijn bondgenoten
waren immens en gerechtigheid moest geschieden.

1918 werd voor alle partijen die met de oorlog te
maken hadden zeer memorabel.
De Russen hadden, na de oktoberrevolutie in 1917,
genoeg met zichzelf te stellen en sloten de vrede
van Brest-Litowsk.
Daarmee kwamen Duitse manschappen vrij die
ingezet konden worden in het westen. En daarmee:
frisse moed en nieuwe aanvalsplannen.
De Amerikanen kwamen daadwerkelijk assisteren
bij de geallieerden en drukten een stempel op het
verdere verloop van de strijd.
Het resulteerde uiteindelijk in de wapenstilstand
van Compiègne van 11 november 11.00 uur.
Dan volgt de terugtocht van de Duitse soldaten, de
inzet om allerwege het gewone leven op te pakken
en de voorbereiding van de vredesbesprekingen in
Versailles plus de nasleep in de jaren erna.

Op 28 juni 1919 werd in de statige spiegelzaal van
Versailles het vredesakkoord tussen Duitsland en
de geallieerden ondertekend. Het enthousiasme
was groot. Bij de Duitsers in het geheel niet; zij
zagen in het ‘demonische verdrag’ een pure provocatie. Ook Duitslands medestanders OostenrijkHongarije, Rusland en het Turkse Rijk gingen voor
de bijl en kregen snoeiharde voorwaarden opgelegd.
De Eerste Wereldoorlog had Europa herschapen
tot een politieke, economische en sociale puinhoop
en de naïeve vredesverdragen bevatten de kiemen
van een nog grotere catastrofe.
Figuren als Mussolini, Hitler en Stalin deden
stilaan hun intrede in de geschiedenis. Men hoefde
niet lang te wachten op de gevolgen en het vervolg
van vernietigend wapengebruik.

Op de lezingavond geeft Rik Blervacq een interessant en samenhangend overzicht van genoemde
ontwikkelingen. Hij schets het beeld van het einde
van ‘de Groote Oorlog’ alsmede de opstap naar
wereldoorlog II.
De bereikte wapenstilstand in een treinwagon in
het Noord-Franse Compiègne op 11 november 1918
zorgde er inderdaad voor dat de wapens zwegen.
Het bracht de ‘geallieerde’ overwinnaars in een
feestelijke stemming. Maar al snel voerde de
De ‘vervangen’ treinwagon in Compiègne

Rik Blervacq studeerde Moderne Geschiedenis en
Culturele Studies. Hij is als leraar geschiedenis
verbonden aan WICO Campus St.-Jozef in Lommel.
Kadastercursus
Nog maar ‘ns eens: het kan nog altijd . . . deelnemen aan de kadastercursus!
De cursus omvat 3 workshops van 1½ uur.
Die vinden plaats op woensdagavonden in
november vanaf 19.30 uur tot circa 21.00 uur
op de heemkamer van Weerderheem: Carolus,
Oranje Nassau-straat 8f, tweede verdieping.
Koffie en thee staan klaar.
Data workshop kadaster:
woensdag 7 november,
‘Kadaster + lezen via Perceel’;
woensdag 14 november,
‘Perceel + Eigendom’ (= route 1 en route 2);
woensdag 21 november,
‘Route 1 en Route 2 + Zelf historie schrijven’.
Het kost € 35.- , leden van Weerderheem betalen
een tientje minder.
Aanmelden: e-mail:
secretaris@weerderheemvalkenswaard.nl of bel
040-2017453.
Bezoek aan bibliotheekvitrines, een must!
Elke keer weten onze Weerderheem-dames die de
vitrines in de bibliotheek inrichten er een kunstexpositie van te maken.
In tweeërlei opzicht. De onderwerpen die aan bod
komen zijn origineel bedacht, keurig afgemeten
gepresenteerd én aantrekkelijk herkenbaar voor
iedereen.
Daarnaast worden de voorwerpen op zo’n wijze in
de kasten gepositioneerd dat menig, nee elke,

Bruggerhuizen
Project Bruggerhuizen op www.bruggerhuizen.nl
Deze website is het resultaat van een samenwerkingsproces om de geschiedenis van Bruggerhuizen
vanaf circa 1200 tot 50 jaar voor heden uit te
werken.

Bruggerhuizen 1 vóór 1970

De regio kende veel gehuchten, was eigenlijk lange
tijd een samenraapsel van gehuchten.
Bruggerhuizen is zo’n oud gehucht aan de rand van
het Staatsbosgebied Leenderheide in de gemeente
Heeze-Leende, nabij Valkenswaard, Hamont-Achel
en de abdij Achelse Kluis.
De website is pril en nog in ontwikkeling. De
werkgroep laat de inhoud en de kwaliteit
voortdurend groeien.
Wat laat de website zien?
*Mensen van en in verband met Bruggerhuizen:
register van de bewoners en grondeigenaren,
persoonskaarten van de hoofdbewoners en
grondpersonen die niet op Bruggerhuizen woonden,
nadere informatie uit archieven
* Overzichten van de bewoning in tijdperiodes
vanaf 1821.
* Literatuuroverzicht van de geschiedenis van
Bruggerhuizen.
De actievelingen op deze site zijn
Dian Maas, Joop Kennis, Ad Maas en Leo Wijnen.

etaleur er jaloers op is.
Ook deze keer hebben Mientje Kwinten-Evers en
Tilly Wijnen-Firet zichzelf weer overtroffen met
het onderwerp: ‘de was doen vroeger’.

Kortom:
Bekijk en geniet van
www.bruggerhuizen.nl

Nationale Archeologiedagen 2018
De archeologie kreeg in Valkenswaard aandacht op
vrijdag 12 oktober in Carolus.

stukjes kun je niet achterhalen waar ze deel van
uitmaakten.

Wat is archeologie?
Op die vraag kun je een wetenschappelijk antwoord geven, maar op de archeologiedag in de
foyer van Carolus werd het heel praktisch gehouden. En die praktijk begint, werkgroep archeologie had er alles voor klaargelegd, bij het bekijken
van de vondsten van Jan Hoeks.

Je gaat navragen bij meer deskundige mensen.
En . . . ook samen weten we meer.
Op de tafels in Carolus mocht je zelf invullen waar
je aan denkt bij sommige voorwerpen.
Je mocht er ook foto’s van nemen om op internet
te kijken of je wijzer kunt worden over herkomst
en datering.
Zo wordt archeologie actueel en interessant.

Steen en ijzer
Tot de vondsten van Hoeks behoorden twee blikken vol met ijzer en andere metalen zoals brons en
messing. Alleen al de oude blikjes, waarin hij zijn
vondsten opborg, zijn de moeite van het bekijken
waard.

Archeologie en heemkunde
Op dezelfde vrijdag 12 oktober werd ook verteld
wat de archeologie en heemkunde voor ons in
Valkenswaard betekent en hoe we ermee omgaan.

Grondradaronderzoek
Hoofdmoot was de
presentatie van het grondradaronderzoek dat vrijdag
12 juli op de Oude
Begraafplaats is gedaan.

Als je zo’n blik met oud ijzer omkiepert vraag je je
af: ‘Wat moet ik hiermee?’ ‘Weggooien!’ zou de
eerste begrijpelijke reactie zijn.
Dat klopt met de praktijk: alle uitgestalde spulletjes op de archeologiedag zijn al een keer weggegooid en sommige misschien wel meerdere keren.
Archeologie is wetenschap, maar in de praktijk van
alledag ook een vorm van plezier. Die dozen vol oude metalen lagen niet voor het grijpen. Ze vormen
een verzameling door de jaren heen en die verzameling begon met één voorwerp, waarvan Hoeks
dacht:
‘Verrek, niet weggooien, dit is interessant.’
En zo is het ook voor degene die de dozen omkiepert en gaat sorteren. Je herkent voorwerpen en
legt ze bij elkaar. Vingerhoedjes, schietloden,
kogels, gespen, knopen. Tot je gaat twijfelen of
iets wel een schietlood is. Van sommige brok-

Over de resultaten van dit onderzoek komt, evenals over de bevindingen van de ‘stenen en ijzer’,
een rapport. Als het zover is brengen we iedereen
op de hoogte.
De presentatie op 12 oktober werd goed bezocht
door leden en belangstellenden.
De nationale archeologiedag werd in Valkenswaard
op 12 oktober verzorgd door de mensen van de
archeologiewerkgroep: Bas Verbeek, Gerda
Versteegden, Wil Peels en Marcel Schmeits.
Bij de nieuwe Erfgooedcommissie die eind november haar werkzaamheden opneemt zal de werkgroep, met als woordvoerder Wil Peels, een uiteenzetting geven (powerpointpresentatie) over archeologie en de waarde ervan voor Valkenswaard.

WO I
Tentoonstelling
‘Einde WO-1 en treinontploffing in Hamont.’
In oktober waren de laatste bezoekmogelijkheden.
Maar volgend jaar, in april en mei, kan deze laatste
expositie nog bezocht worden. Daarna komt er een
einde aan dit project.

Alle activiteiten van de Erfgoed Brabant Academie
zijn vanaf nu te vinden op de nieuwe overzichtelijke website: erfgoedbrabantacademie.nl. Kom alles
te weten over thema's als digitalisering, financiering, publiek en presentatie en beleid en
organisatie.
Speciaal voor voor de onderwijsmensen staat er op
erfgoedbrabantacademie.nl lesmateriaal, cursussen en workshops en informatie over erfgoededucatie, maar er is ook een uitgebreid cursusaanbod
voor het erfgoedveld.
Vrijwilligers voor jullie erfgoedinstelling? In 'Van
rondleiden naar begeleiden' krijg je meer inzicht
in het omgaan met de jonge bezoekers.

Station Hamont

De laatste activiteiten van 2018 met onze inzet in
oktober waren:
Vrijdag 26 oktober: een rondleiding van een
schoolklas (OBS Cranendonck) door Leo Wijnen en
Sjef Tooten.
Zaterdag 27 oktober: laatste zittingsdag onder
onze supervisie; met Wiel Creemers, Jan Michiels
en Leo Brabander.
Overleden
Op zondag 21 oktober is Piet Peels overleden.
Geboren, getogen en overleden in Valkenswaard;
14 december 1929 – 21 oktober 2018.
Bij de heemkundevereniging alom bekend als de
echtgenote van Joke Peels-Mollen en mede daardoor als trouwe ondersteuner van het heem.
We condoleren Joke en haar kinderen en kleinkinderen en wensen ze sterkte bij het verwerken
van hun verdriet.
Informatie, cursussen e.d.:
erfgoedbrabantacademie.nl
Ken je de website erfgoedbrabantacademie.nl?
De Erfgoed Brabant Academie, onderdeel van
Erfgoed Brabant, biedt scholing en deskundigheidsbevordering aan mensen die werkzaam zijn
in het Brabantse erfgoedveld. Wij organiseren
daarvoor netwerkbijeenkomsten en cursussen en
verzamelen, ontsluiten en ontwikkelen
erfgoedkennis.

Lees ook alles over de leerstoelen 'Diversiteit in
Taal en Cultuur' en 'Cultuur in Brabant'.
De eerste leerstoel beweegt zich op het terrein
van de diversiteit van de Brabantse talen en
culturen in ruime zin. Dit omvat o.a. het brede
scala aan literaire en culturele uitdrukkingsvormen
zoals die zich in de provincie Noord-Brabant
manifesteren en zoals die een bijdrage leveren aan
processen van identiteitsvorming van groepen en
regio’s.
De tweede bevordert
(onder leiding van ErnoudJan Bijsterveld)
de wetenschappelijke
beoefening en bestudering
van geschiedenis en
erfgoed in Noord-Brabant.
Een agenda vol met interessante erfgoedactiviteiten maakt de site compleet.
Dus:
neem een kijkje op erfgoedbrabantacademie.nl
Met groet: Erfgoed Brabant Academie.

Bidprentjes
Het gaat nog immer goed met de
Bidprentjescollectie van Weerderheem. Niet
alleen groeit het aantal c.q. aanwas, ook met de
bezoekersaantallen mogen we ‘verry happy’ zijn.
Happy zijn we eigenlijk altijd wel maar ‘very’? Lees
dus verder.

en familieberichtcollecties. Door de gegevens te
presenteren op Open Archieven krijgen de collecties van deze organisaties een extra podium, waardoor ze gevonden en geraadpleegd worden.
Zo'n 200 duizend personen bezoeken Open Archieven elke maand, goed voor 6 miljoen bevragingen. De website wordt door 30% van de
bezoekers in een van de drie beschikbare talen
geraadpleegd. Naast Nederlandse organisaties
worden ook de Belgische archieven en Belgische
verenigingen de mogelijkheid geboden om hun
gegevens op Open Archieven vindbaar te maken.
Het zoeken naar informatie over voorouders is op
Open Archieven zeer eenvoudig. Er kan gezocht
worden op naam, waarna de resultaten gefilterd
kunnen worden op type document, plaats en jaartal. Wanneer een historisch document bekeken
wordt, zoekt Open Archieven automatisch door.

Bidprentje 1893 voor-en-achterzijde

Een poos geleden sloten we ons aan, wat betreft
de bidprentjescollectie, bij de Open Archieven.
Een initiatief van Bob Coret: Coret Genealogie.
Hieronder laat hij (op 10 oktober 2018) weten ‘hoe
de zaken lopen’.
Open Archieven bereikt mijlpaal van
200 miljoen historische persoonsvermeldingen
Bij het maken van een stamboom zijn bronnen van
groot belang. Je zal dus moeten duiken in akten
van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraaf
registers, notariële akten, militie-registers en
personeelsadministraties. Maar ook bidprentjes,
familieberichten en rouwkaarten zijn zeer nuttig
voor het genealogische onderzoek.
Archiefinstellingen en ook heemkunde- en genealogische verenigingen beheren deze bronnen, die ze
meer en meer in digitale vorm beschikbaar stellen.
Open Archieven heeft de persoonsvermeldingen in
deze bronnen op één plek doorzoekbaar gemaakt.
Er zijn nu 200 miljoen historische persoonsvermeldingen te vinden op Open Archieven. Het is daarmee de grootste collectie van genealogische brongegevens in Nederland.
Open Archieven presenteert op dit moment de
gegevens van 86 organisaties. Het gaat hierbij
vooral om Nederlandse archiefinstellingen, van de
Regionale Historische Centra tot de stads-, gemeente- en streekarchieven. Een deel van de data
is afkomstig van heemkunde- en genealogische
verenigingen, zij hebben vaak mooie bidprentjes-

Zo wordt er gekeken of er meer informatie beschikbaar is voor de in het document genoemde
personen. Dit kunnen gerelateerde historische
documenten zijn, maar ook referenties naar andere bronnen zoals begraafplaatsinformatie,
biografische portalen en online stambomen.
Om de historische documenten van meer context te voorzien toont
Open Archieven bij het
document ook extra
informatie, zoals wat het
weer was op de betreffende dag, informatie over de plaats uit volkstellingen en historische kaarten.
Iedereen kan via www.openarch.nl op zoek naar de
eigen voorouders!
Aldus Bob Coret

Over Coret Genealogie
Coret Genealogie richt zich op het bieden van
hulpmiddelen via Internet aan stamboom onderzoekers, zoals Open Archieven. Via de (meertalige)
website Genealogie Online kunnen genealogen hun
familiegeschiedenis online publiceren, met meer
dan 50 miljoen voorouders online en doorzoekbaar
vormt het de grootste Nederlandse stamboomwebsite. Het Stamboom Forum biedt de mogelijkheid om in contact te komen met andere genealogen (er zijn er ruim 67 duizend aangesloten), te
discussiëren en vragen te stellen en te beantwoorden.
Meer informatie? https://genealogie.coret.org/

Privacyverklaring AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Het bestuur heeft zich in de wetgeving verdiept
en is tot invulling gekomen voor heemkundekring
Weerderheem.
Het gedeelte waarmee de leden te maken hebben
is de algemene privacyverklaring Weerderheem en
de goedkeuring daarvan per persoon.
In deze november-Heeminfo de privacyverklaring.
Neem er kennis van en geef mogelijke opmerkingen
ter verbetering deze maand door aan het secretariaat.
Daarna maken we de stap van ondertekening.

Privacyverklaring heemkundekring Weerderheem
Conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voert heemkundekring Weerderheem een beleid waarbij privégegevens veilig geborgd zijn.
Wie lid wordt en peroonlijke gegevens afstaat aan
de vereniging gaat akkoord met de privacy-afspraken. Met de ondertekening van het inschrijfformulier voor de vereniging is dit geregeld.
Heemkundevereniging Weerderheem
Valkenswaard
(opgericht 22 oktober 1952)
Adres:
Oranje Nassaustraat 8f, 5554 AG
te Valkenswaard,
Website:
www.weerderheemvalkenswaard.nl
Tel/Mailadres: 040-2015055,
secretaris@weerderheemvalkenswaard.nl
Bestuursleden: J. v. Bree-Meurkens; W. Mesman;
(2018)
E. v. Oorschot; M. Tooten; E. Verbeek-Dielis; L. Visschers en H.
Wessels
Bankrekening NL82RABO0108210324
KvK
40239708
Doel vereniging
De vereniging functioneert als verzamelaar, verwerker en beheerder van cultuur-historisch
materiaal in en voor de gemeente Valkenswaard.
Ze staat ten dienste van inwoners en organisaties
in de gemeente.

De vereniging is statutair verankerd, heeft een
huishoudelijk reglement en werkt met een meerjarenplanning.
Weerderheem heeft te maken met leden die op
persoonlijke titel lid zijn. In de vereniging kunnen
leden op diverse plaatsen actief zijn en met het
verworven materiaal werken.
Weerderheem is lid van Brabants Heem en van
AWN (Archeologie Werkgroep Nederland) en is
een ANBI-vereniging.
Verantwoording ledenadministratie
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en correct gebruik (en bescherming) is de penningmeester.
Hij voorziet de bestuursleden van gegevens die
nodig zijn voor hun werkzaamheden en heeft ook
de verantwoording voor het innen van lidmaatschapsgelden.
Bestuursleden beschikken via de penningmeester
incidenteel over bv. een namenlijst om een
bepaalde activiteit te kunnen organiseren.
De vereniging (middels secretariaat) is bereikbaar
onder secretaris@weerderheemvalkenswaard.nl
Persoonsgegevens
Het gaat om de gegevens van de heemleden (16+),
zoals zij die bij aanmelding (inschrijfformulier)
inleveren. Het gebruik van deze gegevens geschiedt op vastgelegde wijze (bedoeling/gebruik).
De volgende persoonsgegevens worden bij de
penningmeester opgeslagen:
-voor- en achternaam;
-adresgegevens;
-telefoonnummer;
-e-mailadres;
-bankrekeningnummer;
-(en evt. functie: lid – werkgroep – bestuurslid);
en geen andere gegevens.
Ook verworven beeldmateriaal (foto, film en video)
zien we als een persoonsgegeven. Bij verwerving en
voor publicatie daarvan (website, media) wordt
toestemming gevraagd (uiteenlopende
mogelijkheden) en vermelding gedaan.
Foto’s/film gemaakt in verenigingsverband en met
goedkeuring van de leden kunnen worden gebruikt
ter publicatie in de vereniging en voor verenigingszaken in de algemene media zonder separate toestemming van de ‘in beeld zijnde’ leden.
Bijzondere persoonsgegevens (door een lid aangegeven) wordt alleen op uitdrukkelijke verzoek van
het lid opgenomen.

Bedoeling en gebruik
Waarvoor gebruikt de stichting de gegevens?
Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zijn
voor het contact: informatie geven over de vereniging en de activiteiten (bv. met de Heeminfo),
alsmede het innen van het lidmaatschapsgeld.
Daarbij is ook het bankrekeningnummer van belang
(afwikkelen van betalingen).
De vastlegging van de functie is nodig voor specifieke mededelingen en/of organisatie van bijeenkomsten van bestaande of te vormen werkgroepen.
Het bijeenroepen voor vergaderingen en de verslaggeving daarvan gaat voornamelijk per mail.
Binnen de werkgroepen beschikt men over elkaars
mailadres; het gebruik van andere persoonsgegevens spreekt men binnen de groep af.
Bestuursleden beschikken over elkaars gegevens.
Voor publicaties (jaarboekje, website en media)
wordt in overleg met betrokkenen besproken en
geaccordeerd welke gegevens vermeld worden.
De penningmeester maakt jaarlijks een update van
de privacygevoelige gegevens. Gegevens van leden
die opgezegd hebben of zijn overleden worden
daarbij definitief verwijderd.
Leden kunnen informeren welke van hun gegevens
bewaard worden; men heeft inzagerecht. Ook
kunnen correcties worden aangebracht.
Ledenlijst noch individuele persoonsgegevens
worden aan derden verstrekt.
Alle persoonsgegevens, die betrekking hebben op
eerdere publicaties in boek of op website (tot 1
januari 2019) beschouwen we als geaccordeerd
door betreffende personen.
Beeldbanken: alle verzamelde gegevens op onze
beeldbanken, als foto- en filmbeeldbank, bidprentjesverzameling, archeologische rapporten, bibliotheekgegevens en grafmonumentenverzameling
zijn op verantwoorde wijze verkregen en verwerkt.
Lijsten met copyright-gegevens zijn aanwezig.
Aanvullingen op deze beeldbanken ondergaan, waar
nodig, de toets van de privacy-regels.
Website: de vermelde contactadressen geschieden
in overleg. Er worden vanuit het websitebeheer
geen persoonsgebonden gegevens verzameld.
Sponsoring en externen
Financiële ondersteuning (bv. voor publicaties,
website e.d.) komt o.a. van de lokale middenstand.
Over de gegevensverstrekking van de diensten van
deze sponsoren worden afspraken gemaakt in

overleg met hen. Het hanteren van die persoonsgegevens is gelijk aan die van de gegevens van de
heemleden.
Gelden van de gemeente worden geregeld middels
het subdisiebeleid van de gemeente Valkenswaard.
Bij gemeente en de KvK zijn de bestuurlijke gegevens van de stichting bekend. Dat geldt tevens
voor koepelorganisaties Brabants Heem en ANW.
Geen enkele externe organisatie kan beschikken
over individuele persoonsgegevens van de leden.
Beveiliging
Passende organisatorische (onderlinge afspraken)
en technische maatregelen zijn getroffen.
Ledengegevens worden digitaal opgeslagen in een
beveiligde zone op de computer van de penningmeester. Ze zijn slechts bereikbaar met een
wachtwoord. De penningmeester en de voorzitter
(voor onvoorziene situaties) kennen het
wachtwoord en hebben toegang.
De penningmeester waakt over de gegevens en
deelt bepaalde gegevens voor bepaalde doeleinden
met bepaalde bestuursleden.
Regelmatig zal het beleid worden geëvalueerd. De
privacyafspraken kunnen worden gewijzigd in een
algemene ledenvergadering.
Wijzigingen worden via de Heeminfo (nieuwbrief)
en de website bekendgemaakt.
De Privacyverklaring ligt (ondertekend door vz en
pennm) bij de secretaris; en staat op de website.
november 2018
Bestuur heemkundekring Weerderheem

Vraag aan de leden
Neem kennis van deze AVG. Vragen, opmerkingen
of aanvullingen kunnen worden ingediend in november. (secretariaat)
In de decemberheeminfo volgt de definitieve
verklaring en laten we de leden tekenen voor
accoord.

Contributie 2019
Het Weerderheemlidmaatschap van 2019.
De contributie bedraagt € 32.50.
Het bedrag moet overgemaakt worden
naar de penningmeester.
Reknr: NL82 RABO 0108 2103 24
tnv pennm Wh
Hartelijk dank!

Media-aandacht WO I

Goed gebekt in eigen dialect
Ons Han en ‘de rest van Tongval’ laat weten:
Buukske 16 is af.
‘Normaol zitte we tege ‘n ded lain an te hikke en
ist zwete en zwoege um alles op tèèd af te krège
mer d’r han we dizze kiir gin laast van. Alles is hul
rielekst tot stand gekomme. We han zelfs nog
tèèd over. Hoe dè kwam? Normaol zen we in de
zommer altij op rak um te zuuke nor onderwèrrepe
vur wir ’n schòn verhaol, op ’n terras of zo. Dan
kumt ‘r van schrèève nie vul terèècht en op ’t lest
gift Mientje dan n’n dùiw.
Afgelòpe zommer en naojaor waar ‘t zu wèrrem dè
we allemaol thùisgebleve zen. Te hiit um ok mer
iets te doen. We hebbe dees verhaoltjes geschreve meej ons voe-t in ‘nne teil mee-j wotter, gezete
onder ‘nne grôôte notebôôm.’

Voor de herdenking ‘100 jaar wapenstilstand’ heb
je in de media al het nodige zien/horen passeren.
Dat zal de gehele maand november nog wel doorgaan.
Weerderheem heeft assistentie verleend aan het
Eindhovens Dagblad. Die komt met een zaterdagkatern dat geheel gewijd is aan dit onderwerp.
Daarin zullen herkenbare dingen terug te vinden
zijn, zoals bv. de verwijzing naar het verhaal van
Mieke van Erp-Louwers (Tongval) wat wij kennen
van ons Periodiekske ‘Amelia Baeten’.
‘Grensgeval’, film
Filmdocumentaire over Wereldoorlog I van Peter
Crins uit Nederweert.

Peter Crins achter zijn werktafel

Het zijn wederom niet alleen interessante, vermakelijke en soms leerzame verhalen, ze staan bovendien op smakelijke wijze in het lokale dialect genoteerd. Achttien verhalen/gedichten van uiteenlopende aard. Van Smiley’s, Emoticons of Emoji’s en
bijdehandte kinderen van nu tot schoolervaringen
en jagen in vroeger tijd.
Met dank aan de heemleden van werkgroep Tongval
Mientje, Jolande, Joke, Mieke, Frans en Tilly.
Tilly maakte naast teksten ook de toepasselijke
tekeningetjes.
‘Got ‘r op oew gemak mer is vur zitte en geniet van
buukske 16.’

Zie de speciale toegevoegde pagina.
Een professionele film waarbij bioscooppresentatie past. Hoewel het voor het heembestuur ‘wikken
en wegen’ was, is toch besloten om de film in de
Hofnar te Valkenswaard te vertonen. (ook te zien
in Weert en enkele malen in Hamont)
Een film voor geinteresseerden in de geschiedenis
van 100 jaar geleden. Weerderheem heeft zich de
afgelopen vijf jaar ingezet om de gebeurtenissen
en verhalen boven water te krijgen en ze vijfmaal
(2014-2018, met uitloop naar april-mei van 2019)
gepresenteerd/tentoongesteld op de Kluis.
De film is te beschouwen als afsluiting van dit internationale project.
We hopen dat veel belangstellenden deze unieke
film komen zien.
Kom zelf; help je mee mensen uit te nodigen?

november 2018
Dag
1e dinsdag
2e dinsdag
3e dinsdag
4e dinsdag

Datum
06-11-2018
13-11-2018
20-11-2018
27-11-2018

Hein Tops-zaal/Foyer
Els Verbeek/Huub Rutten
Jeanne van Bree/Piet Nass
Loet Visschers/Lezing foyer
Henk Wessels/Annie Jeurissen

Vergaderzaal
Bestuursvergadering
Genealogie
Gesloten

