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AD ROOMS VERTELT OVER XXL-GEZINNEN
Zondag 28 februari om 14.00 uur komt Ad Rooms met zijn lezing over Grote
gezinnen naar Wouw. In zaal ‘In den Veehandel’ is dan iedereen – ook nietleden- welkom. Zijn lezing begint om 14.00 uur.
Na een succesvolle reeks van lezingen over het Rijke Roomse Leven heeft Ad
Rooms zich verdiept in alles wat met grote gezinnen te maken heeft en met grote
gezinnen worden huishoudens bedoeld met minimaal acht kinderen, maar hij
kwam ze ook tegen met 27 of 28 kinderen.
Zijn onderzoek vond plaats in samenwerking met het Noordbrabants Museum en
resulteerde in het boek ‘Gezin XXL’.
,,Uit de vele verhalen en illustraties die ik tegenkwam, heb ik intussen een lezing
gemaakt met veel prachtig illustratiemateriaal, die ik graag voor uw vereniging wil
verzorgen. Het verhaal vertelt de geschiedenis van grote gezinnen, dus hoe en
waarom zijn ze ontstaan, hoe speelde de overheid daar op in, hoe leefden ze,
aten ze, hoe werden de slaapplaatsen verdeeld, hoe brachten ze hun vrije tijd
door, hoe kwamen ze aan voldoende financiële middelen en kleding, wat
gebeurde er tijdens de feestdagen? Er komen ook ervaringsverhalen van bekende
Nederlanders aan de orde, die opgroeiden in grote gezinnen. Het is opnieuw een
verhaal, waarin ook de
nodige anekdotes te horen
zijn”, zegt Ad Rooms.
Ad Rooms is journalist,
auteur en spreker. Geboren
op 7 juli 1949 in Kruisland en
opgegroeid in een katholiek
gezin. Bezocht er de lagere
school, was er jarenlang
misdienaar
en
kwam
vervolgens op de mulo bij de
broeders van Saint Louis in
Oudenbosch en daarna op
de HBS. Na afstuderen werd hij leerling-journalist bij het Brabants Nieuwsblad en
werkte er als redacteur binnen-en buitenland, sportverslaggever, regiojournalist en
vervolgens in leidinggevende functies. Na bijna veertig jaar nam hij afscheid als lid
van de hoofdredactie van BN/de Stem.
Iedereen kan gratis terecht op de bijeenkomst. Dus breng ook familie, vrienden,
buren en bekenden mee.

STRIJD OM DE VIERSCHAERTROFEE OP 11 MAART
De strijd om de felbegeerde Vierschaertrofee barst vrijdag 11 maart weer los
bij onze heemkundekring. Voor de 31ste keer wordt er gestreden om dit
kleinood. Dat gebeurt tijdens de jaarvergadering die om 19.30 uur begint in
zaal ‘In den Veehandel’ aan de Markt 30 in Wouw.
De trofee werd vorig jaar gewonnen door René Hermans die nu de quiz moet
maken. Een quiz met vier theorierondes en drie doevragen. De deelnemers, en
dat mogen ook best niet-leden van de vereniging zijn, strijden in groepen tegen
elkaar. De leden van de winnende groep moeten het daarna in een ‘Wouwse’
ronde tegen elkaar opnemen. Dat bepaalt uiteindelijk wie winnaar wordt in 2016
en daarmee eeuwige roem vergaart.
Tijdens de jaarvergadering
worden zowel het jaarverslag
van de secretaris als het
financiële jaarverslag aan de
orde gesteld. Daarnaast komt
het
bestuur
met
het
activiteitenprogramma
voor
2016 en worden eventuele
belangrijke voorstellen die met
de vereniging te maken
hebben voorgelegd aan de
vergadering.
Naast
een
bestuursverkiezing is er nog de
rondvraag, waarna de quiz van
start gaat.

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Zondag 28 februari: Lezing ‘Grote gezinnen XXL’ door Ad Rooms in zaal ‘In den Veehandel’.
• Dinsdag 1 maart: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00 en van 18.30-20.30 u.
• Vrijdag 11 maart jaarvergadering met strijd om Vierschaertrofee in zaal ‘In den Veehandel’ om
19.30 uur.
• Dinsdag 15 maart: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00
en van 18.30-20.30 u.
• Woensdag 16 maart: Bestuursvergadering
• Maart 2016: Tijdschrift nr. 1-2016.
• Dinsdag 29 maart: Heemhuys Bergsestraat 1 open van 14.00 tot 16.00
en van 18.30-20.30 u.
• Woensdag 13 april: Bestuursvergadering
• Woensdag 11 mei: Bestuursvergadering
• Woensdag 15 juni: Bestuursvergadering
• Juni: Tijdschrift nr. 2-2016

