Aan heemkundeverenigingen van Peelland
aan beide zijden van de Brabants-Limburgse grens,
Betreft: Studiemiddag op 16 maart 2018 in Museum Klok & Peel

Asten, 27 februari 2018
Geachte heemkundigen,
Naar aanleiding van de promotie van historica dr. Lia van Zalinge-Spooren, voorheen werkzaam bij de
Gemeentelijke Archiefdienst Helmond en later bij het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven, vindt er op
vrijdag 16 maart 2018 in Museum Klok & Peel in Asten de studiemiddag ‘Gemeint en Gemeenschap in
Peelland’ plaats.
Tijdens de vrij toegankelijke studiemiddag, die de vorm krijgt van een minisymposium, worden inleidingen
verzorgd door vier sprekers die De Peel én de heemkunde een zeer warm hart toedragen. De bijeenkomst
wordt georganiseerd door het Zuidelijk Historisch Contact en Museum Klok & Peel.
Sprekers zijn:
- Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, bijzonder hoogleraar Cultuur aan de Tilburg University. Hij spreekt over
het onderwerp 'Wat weten we van onze dorpen in de middeleeuwen?’.
- Dr. Lia van Zalinge-Spooren, historica. Haar onderwerp 'Jaargeboden voor gemeint en gemeenschap'.
- Piet Snijders, oud-journalist ED, over het onderwerp 'Leven in en met de Peel' en
- Prof. dr. Gerard Rooijakkers van de Peel Academie over het onderwerp 'De Peel, een wereld op zich'.
De Peel Academie, Centrum voor Peelstudies en Storytelling, is een initiatief van Museum Klok & Peel. Het
beoogt een breed gedragen kenniscentrum te worden dat inhoudelijk kan bijdragen aan allerlei toekomstige
Peelstudies aan beide zijden van de Brabants-Limburgse provinciegrens. Klok & Peel maakte zich - met het
oog op de groeiende vrijetijdseconomie - al eerder sterk voor een cultureel ongedeeld Peelland door middel
van de exposities '300 Jaar Tractaet van Venlo' en 'Klokkenroof! / Plundered Bells'.
Al met al lijkt ons het programma voor uw (heemkunde)vereniging de moeite waard. Het programma (vanaf
13.30 uur) treft u aan in bijgevoegde flyer.
U kunt zich tot 12 maart aanmelden via info@museumklokenpeel.nl.
Het boek van Lia van Zalinge-Spooren, Gemeint en gemeenschap, Jaargeboden in Peelland, circa 1300-1795
is op 16 maart te koop in Museum Klok & Peel.
We hopen u op vrijdag 16 maart te mogen begroeten. Het museum is voor deelnemers aan de studiemiddag
op deze dag vanaf 9.30 uur vrij te bezoeken.
Met vriendelijke groet,
Museum Klok & Peel

Zuidelijk Historisch Contact

