NIEUWSBRIEF
Stichting Familiearchief Cleveringa
3 e jaargang

Deze keer treft u een korte nieuwsbrief aan die
wij u graag hierbij aanbieden. Wij hopen in het
vervolg u 2x per jaar een Nieuwsbrief toe te zenden, waarin de laatste wetenswaardigheden van
de stichting worden weergegeven. De verschijning ervan vindt plaats omstreeks maart en oktober van elk jaar. In het voorjaarsnummer zal wat
uitgebreider stil worden gestaan bij allerlei zaken,
w.o. de familiedag, terwijl het najaarsnummer
zich zal beperken tot mededelingen. Wij hopen
dat u het hier mee eens kunt zijn en wensen u
veel leesplezier.

nummer 5

oktober 2000

voormalige borg Asinga en bezochten de Nederlandse Hervormde kerk, waar ds. Heino Hermannus Brucherus Cleveringa predikant (foto) is
geweest. We troffen het want het was op die
zaterdag tevens open dag van de kerk. Sommigen van ons hebben zich gewaagd aan het luiden
van de klok, wat erg leuk was. Daarna bezochten
we nog de verdedigingstoren van de borg Ewsum
die in de buurt ligt.
Na een geslaagde dag kwamen we om ongeveer
half zes weer aan bij het vertrekpunt: het prachtig
gerestaureerde Centraal Station van Groningen.

Het bestuur

Familiedag 2000
Op zaterdag 13 mei 2000 hebben we met ruim 20
familieleden en met prachtig weer een bezoek
gebracht aan onze bakermat Appingedam. We
bezochten daar het Museum van de stad Appingedam en werden onthaald op heerlijke koffie
met aardbeien in de tuin
van het museum. Daarna volgde een rondleiding door de beheerder
van het museum.
Rond het middaguur
vertrokken we voor de
lunch naar de Menkemaborg in Uithuizen,
waar we in het "schathoes" een gezamenlijke
lunch nuttigden. Daarna
hebben we de borg
bezocht en hebben we
een wandeling gemaakt
door de prachtige tuinen
rond de borg.
Rond de klok van tweeen vertrok de bus naar
Middelstum. Een prachv.l.n.r.:
tige route via Usquert
R.A.W. Cleveringa, burgemeester
en Kantens, waar we
te Kantens (1903-1975),
langs het geboortehuis
R.A.W. Cleveringa, kapitein ter
van onze secretaris (en
zee / wijnhandelaar (1839-1927)
zijn broer en zuster)
H.H.Br. Cleveringa, predikant
reden. In Middelstum
(1875-1945)
reden we langs de

Groepsfoto 1 e familiedag

Familiedag in de toekomst
Het bestuur heeft gesproken over de opzet en de
frequentie van de familiedag in zijn algemeenheid, nu er enige jaren ervaring is opgedaan.
Deze evaluatie heeft opgeleverd dat het bestuur
overweegt om de familiedagen in principe te
houden in Groningen, waar veel te zien is over
de historie van onze familie. Het blijkt dat de
dagen die elders zijn gehouden (Amersfoort en
Arnhem) minder in trek zijn.
Dit is ook wel te begrijpen omdat op deze dagen
geen zichtbare historische aspecten aan de orde
zijn. Het aantal deelnemers wat aan de familiedagen meedoet loopt helaas wat terug, wat het
bestuur erg jammer vindt. Toch is zij van mening
dat de familiedag een mooie gelegenheid is om
elkaar te ontmoeten en om kennis te nemen van
onze familiehistorie. Het bestuur heeft daarom
besloten een kleine enquête te houden om de
mening van u allen te peilen.


Enquête
Het bestuur heeft op 2 oktober j.l. vergaderd over
o.m. de organisatie van de familiedag. Om meer
inzicht te krijgen in de belangstelling van onze
familieleden is besloten om een kleine enquête te
houden, die u bij deze Nieuwsbrief aantreft.
Graag ontvangen wij alle formulieren voor 1 december a.s. retour, zodat nog dit jaar verder nagedacht kan worden over het programma.
Wij rekenen op uw medewerking!

Een mout- en brandewijnstokerij
De zonen van het echtpaar Cleveringa-Ebels
bleven allen in Appingedam of de directe omgeving wonen en werken.
Zij konden het blijkbaar goed met elkaar vinden
want niet lang na de dood van hun ouders toe ze
allemaal hun erfdeel hadden ontvangen, besloten
ze met elkaar een mout- en brandewijnstokerij op
te richten.
In de acte van 30 april
1839 –welke wij hebben
gevonden in het archief
van de Alberdaheerd en
kennelijk het exemplaar
van Enno Ebels– komen
de acht zonen overeen
samen zo'n stokerij op te
richten en "voor gemeene rekening uit te oefenen" Daaruit blijkt ook
dat de stokerij zal worden opgericht op land
van T.E. Takens te Opwierda, dat daartoe
Theekoepel Alberdaheerd
mandelig zou worden
aangekocht. Ook daarvan hebben we de acte
kunnen vinden, die op 10 juni 1839 is verleden
voor notaris Mr. Synco Reijnders te Appingedam.
Uit de overeenkomst blijkt verder dat het beginkapitaal zal bestaan uit achtenveertig duizend
gulden, weshalve ieder voor ieder van de acht
ondergetekenden de som van zesduizend gulden
moest inbrengen. Mr. Albertus Muntinghe, die
met ingang van 30 juni 1841 zou worden benoemd tot notaris in Appingedam, werd in het
bijzonder belast met het beheer. Tot op heden is
ons niet bekend wat er van deze plannen terecht
is gekomen.
Piet Cleveringa

zouden wij toch graag uw gegevens ontvangen.
Wij hopen op uw medewerking.

ENQUÊTEFORMULIER FAMILIEDAGEN
1.

 ja

Heeft u belangstellingvoor de familiedagen van onze familie.

Vrijwillige bijdrage
De destijds afgesproken vrijwillige bijdrage willen
wij ook voor het jaar 2001 niet wijzigen. Dit kan
omdat we de activiteiten en bestuurskosten kunnen beperken.
Graag verzoeken wij U uw bijdrage voor het volgende jaar aan het eind van dit jaar over te willen
maken naar de penningmeester, bankrekening
nr. 4493.93.879 t.n.v. de Stichting Familiearchief
Cleveringa te Harlingen.
Als u nog vragen hierover heeft kunt u contact
opnemen met Gilbert Cleveringa, onze penningmeester, die U kunt bereiken op het adres:
Boniftiusplein 2, 8911JT Leeuwarden, tel. 0582136887, email: cleveringa@rederij-doeksen.nl.
Familieleden die voor het jaar 2000 nog niet betaald hebben, sporen wij graag aan dit op korte
termijn te willen doen.

Oproep
Het bestuur doet nogmaals een dringende oproep
om de toegezonden familieregistratieformulieren
terug te zenden en eventueel een opgave te
verstrekken van familie-eigendommen die in
aanmerking komen voor bewaring het Rijksarchief te Groningen. Voor meer inlichtingen kunt u
contact opnemen met Hil ten Kate-Cleveringa,
tel.070-3642248

Kopij
Als u iets wilt vermelden in de Nieuwsbrief, nodigen wij daartoe graag uit. U kunt uw kopij opzenden naar de redactie (secretariaat): Nedereindseweg 223, 3438 AC Nieuwegein. Voor het volgende nummer kan dit tot uiterlijk 1 maart 2001.

 neen
2.

Tot nu toe zijn een aantal familiedagen georganiseerd.

 goed

Wat is uw mening over het programma?

 matig
 slecht

3.

Bent u voorstander van een familiedag in Groningen of elders?

 in Groningen

(U kunt uw standpunt eventueel toelichten op de achterzijde)

 elders
 afwisselend

4.

 1x per jaar

Wat is uw mening over de frequentie van de familiedagen?

 1x per 1½ jaar
 1x per 2 jaar
5.

Bent u voorstander van een excursie in het voorjaar of het najaar?

 voorjaar
 najaar

6.

 zaterdag

Vindt u de zaterdag een goede dag of liever een andere dag?

 andere dag
7.

Indien u vraag 6 met ‘andere dag’ heeft beantwoord: Welke dag prefereert U?
 zondag

8.

 maandag

 dinsdag

 woensdag

 donderdag

Vindt u dat er voldoende wordt geboden voor jongere mensen?

 vrijdag

 ja
 neen

9.

Indien u vraag 8 met ‘neen' hebt beantwoord wat zou u als aanbevelingen willen doen? (evt. op de achterzijde aangeven)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

10. Heeft u nog suggesties voor het programma? (Graag hieronder vermelden)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Colofon

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Nieuwsbrief nummer 5 / oktober 2000
uitgave: Stichting Familiearchief Cleveringa
teksten: Piet Cleveringa / Heino Cleveringa /
Hil ten Kate
lay-out: Rudo Cleveringa

11.. Welke leeftijd heeft u?

 jonger dan 30 jaar
 tussen 30 en 50 jaar
 tussen 50 en 70 jaar
 ouder dan 70 jaar

Informatie
Het secretariaat stelt het op prijs als u mutaties in
uw gezinssituatie wilt melden. Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, of andere wijzigingen willen
wij graag archiveren voor het nageslacht. Ook als
u niet zo betrokken bent bij het familiearchief

redactie: Nedereindseweg 223
3438 AC Nieuwegein
telefoon: 030 – 603 14 03
fax:
030 – 662 15 46
e-mail:
h.cleveringa@planet.nl

Dit formulier graag terugzenden aan het secretariaat vóór 1 december 2000.
Adres: Stichting familiearchief Cleveringa, p/a Nedereindseweg 223, 3438 AC Nieuwegein.
U kunt het formulier ook faxen: 030 – 662 15 46 of mailen: h.cleveringa@planet.nl

