Weet u wat een snaphaan is?

Of een gruitrecht, een kopgeld, censuskiesrecht, de wollekamer,
een armbestuur, de buitenie, het drieslagstelsel, een ziekenbus,
bal champêtre, het biecaer, casino’s, de samenmelkerij, de lieëgluîper,
bógkesbeer, de doodendraad of bógkeskook met ’ne keplaon…?
En waar komt de uitdrukking ‘de beer is los’ vandaan?

Wie of wat zit er achter de Van Halenstraat?
Achter de Victor de Stuersstraat, Louis Regoutstraat,
Jan Truijenstraat, Louis Beerenbrouckstraat, Maria Luytenstraat, de Heiligenbuurt, de Daatjeshoeve, d’n Advekaot,
de Poldermanskoel, de Laurabossen, Russelsbroek,
Villa Karelke, Crossmoor…?
Of, waarom en hoe is Weert pas in 1818 officieel tot stad
verklaard? En…, waar ligt Philips van Horne begraven?
Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar als u deze
vragen leuk vindt en/of interessant, dan kunt u beter nu
alvast het boek bestellen waarin alle antwoorden staan.

Weert

bestel
N U!

‘Parel van de heide…’
…in de 19e eeuw
Dit boek van auteur Frits Nies over de ‘ruime 19e eeuw’ van Weert e.o. verschijnt
eind mei 2018, in beperkte oplage. Uitgever is Stichting Cultuurhistorische Publicaties
voor de Regio Weert, in samenwerking met Stichting Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap De Aldenborgh en op initiatief van Léon Stroekxs van den Broek.

Dit boek van auteur Frits Nies over Weert e.o. in de 19e eeuw
is tot stand gekomen op initiatief van oud-Weertenaar
Léon Stroekxs van den Broek en in samenwerking met
De Aldenborgh en een speciaal in het leven geroepen
Werkgroep 19e eeuw Weert. De ‘missing link’ in de Weerter
geschiedschrijving wordt gepresenteerd op 28 mei a.s.

Uitvoering boek
Het betreft een gebonden uitgave op staand formaat 21x30 cm, in harde kaft, ca. 250 pagina’s
rijk aan vaak nog niet eerder gepubliceerde beelden in full colour en zwart-wit.
Met onder meer de volgende hoofdstukken:
• Globaal tijdsbeeld
• Intussen in het Zuiden
• Solitair kanton op zandige hei
• Weert wordt wakker gekust
• Van bierbrouwers en koperslagers
• Geloven in een Stichtstad
• Naar een nieuwe maatschappij
Bestellen
U kunt u vooraf al verzekeren van een exemplaar door overmaking van € 29,50 op:
NL 02 RABO 0105 3340 65 (BIC-code: RABONL2U)
ten name van ‘Stichting Cultuurhistorische Publicaties voor de Regio Weert’ onder
vermelding van: ‘Boek Weert’ plus uw eigen naam en adres.
U ontvangt dan bericht van de boekpresentatie op maandagavond 28 mei 2018 bij
Antje van de Statie in Weert, waar u ook uw eigen exemplaar in ontvangst kunt nemen.
De verkoopprijs na de verschijningsdatum wordt € 34,50.
Wilt u het boek per post ontvangen, maak dan € 10,- extra over voor de verzendkosten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met De Aldenborgh via:
info@dealdenborgh.nl of 06-53 28 46 65.

