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Stichting Familie Archief Cleveringa

Archief

Stukje bij beetje gaat onze
speurtocht verder naar het doel van
onze stichting verwantschappen,
oorsprong en geschiedenis van de
Cleveringa's in kaart te brengen.
Daarbij vormen archiefstukken een
belangrijke achtergrond.

Er is reeds het een en ander
verzameld en  ondergebracht bij het
Rijksarchief afdeling Groningen
"Groninger Archieven". De directeur
Mevrouw drs. J. van Keulen is bereid
ons te ontvangen op de eerst-
volgende familiedag op zaterdag 14
april 2012  en rond te leiden langs
met name Cleveringa-archivalia.

Hoe meer stukken beschikbaar zijn,
hoe breder het beeld dat van de
familie kan worden getoond. 

Zoals eerder ook in de bus op de
afgelopen familiedag meegedeeld,
wordt in dat verband een ieder die
a r ch i e f s tukken ,  f o toa lbums ,
dagboeken, krantenknipsels, oude
akten, brieven, advertenties,
benoemingsbesluiten, prenten,
tekeningen, herinneringen  en wat
dies meer zij in de kast heeft liggen
en eigenlijk niet meer zelf wil
bewaren, uitgenodigd deze naar de
"Groninger Archieven" te  brengen.

U kunt daarvoor contact opnemen
met mevrouw Van Keulen of
mevrouw Visch, Groninger Archieven,
Cascadeplein 4, tel 050.599 20 00,
gaarne ruim vóór zaterdag 14 april
2012.

Voor meer inlichtingen kunt U bellen
met Hiltje ten Kate-Cleveringa,
070-364 22 48.

De Familiedag 2012 wordt
gehouden op 

zaterdag 14 april 2012

Noteer de datum alvast in Uw
agenda.

Een interessant programma
wordt samengesteld.

Begin maart kunt U een bericht
tegemoet zien.

Piet Cleveringa

Beste familieleden.

Onze oprichter, oud voorzitter en
erelid Piet Cleveringa leidt helaas
aan de ziekte van Alzheimer en
herkent nu niemand meer. Een
kaartje ontvangen vindt hij echter
nog steeds erg leuk, al is steevast
de vraag “En wie is dat dan ?”. En
dat het kaartje pas na Kerst
aankomt geeft ook niets.

Zijn adres is: 

mr. P. Cleveringa                   
Huize Gaspard de Coligny
Mann-Bouwmeesterln 10 / app.114
2597 GW  Den Haag

U zou zijn dag goedmaken !

Grunniger Haite Bliksem

(stamppot zuide appels)

Wat mout der in:

Netzoveul zuide appels (vrizze of
dreuge appels, net wat joe hebben)
as eerappels, a vrizze worst en n
stôkje rookspek.

Hou mout je t doun:

Eerappels en de vrizze appels
schillen, klokhoes der oet hoalen en
in plakjes snieden.

Krieg n pot mit roem wotter en n
leutje bietje zolt.

Eerst de eerappels der in, den t spek
en de worst, doar boven op de zuide
appels.

Koken loaten tot alles goar is, t spek
en de worst der oet zuiken en de rest
ofgaiten in n gatjespan.

Even opstomen deur n ander hen
stampen ( der binnen ook luu dij der
nog n bietje stroop deurdoun moar
dat huift nait).

Lekker eten mit de worst en t spek
der bie.

Waarme soepenbrij mit stroop der
achteraan om de goatjes te vullen.

Familierecept van onze penning-
meester Enno Steenhuis Geertsema.
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Geboortes? 

Overlijdensberichten?

Verhuisberichten!

Meld het uw secretaris!

Al was het alleen maar om degenealogie bij te kunnen houden.

Naamkunde

Op Internet kwam ik een aardige site
tegen, waar betekenissen en de
oorsprong van namen gegeven
worden. Aangezien mijn eigen naam
vaak in onze familie voorkomt, heb ik
deze opgevraagd en de beschrijving
vertaald en hieronder weergegeven.
Zelf ook eens de oorsprong en
betekenis van uw eigen voornaam
o p z o e k e n  ?  G a  n a a r
www.behindthename.com

Naam: RUDOLPH

GESLACHT: Manlijk

GEBRUIKSTAAL: Engels

UITSPRAAK: ROO-dahlf        

Betekenis en Historie:

Dit is de engelse vorm van de naam
RUDOLF, Geïmporteerd in de
Engelse taal in de 19e eeuw. Robert
L. May gebruikte de naam in 1939
voor zijn Kerst karakter Rudolph the
Red-Nosed Reindeer.

VARIANT: Rodolph

VERKLEINWOORD: Rudy

IN ANDERE TALEN: Hrodulf, Hrolf
(oud Duits), Hrólfr, Hróðólfr (oud
Scandinavisch), Rudolf (Armeens),
Rudo l f  (C roa t i s ch ) ,  Rudo l f
(Tjechisch), Roelof, Rudolf, Rodolf
(Nederlands), Rodolphe, Rodolph
(Frans), Rolf, Rudolf, Rodolf (Duits),
Rudol f  (Hongaars) ,  Rodol fo
(Italiaans), Roul (Middeleeuws
Engels), Roul (Middeleeuws Frans),
Rudolf (Pools), Rodolfo (Portugees),
Rudolf (Russisch), Rolf, Rudolf
(Scandinavisch), Rudolf (Sloveens),
Rodolfo (Spaans)

Wanneer we dan toch met deze
naam bezig zijn, dan zal ik de
betekenis van de originele naam hier
ook geven.

Naam: RUDOLF 

GESLACHT: Manlijk

GEBRUIKSTAAL: Duits, Nederlands,
Scandinavisch, Pools, Tjechisch,
Hongaars, Sloveens, Croatisch,
Russisch, Armeens

UITSPRAAK: ROO-dawlf (Duits),
RUW-dawlf (Pools)

Betekenis en Historie:

Afkomstig van de Duitse naam
Hrodulf, die bestond uit de
naamelementen hrod "faam" en
wulf "wolf". Gedragen door drie
koningen van Bourgondië,
meerdere Habsburgse heersers van
het Heilige Romaanse Rijk en
Oostenrijk. Anthony Hope gebruikte
de naam voor zijn held de populaire
novelle 'The Prisoner of Zenda'
(1894).

VARIANTEN: Rolf, Rodolf (German),
Roelof, Rodolf (Dutch), Rolf
(Scandinavian)

VERKLEINWOORDEN: Rudi (Duits),
Rüdi (Duits, Zwitsers), Roel, Ruud
(Nederlands), Rudi (Hongaars)

IN ANDERE TALEN: Hrodulf, Hrolf
(oud Duits), Hrólfr, Hróðólfr (Oud
Scandinavisch), Rolf, Rollo,
Rudolph, Rodolph, Rolo, Rolph
(Engels), Rodolphe, Rodolph
(Frans), Rodolfo (Italiaans), Roul
(Middeleeuws Engels), Roul
(Middeleeuws Frans), Rodolfo
(Portugees), Rodolfo (Spaans).

Het Meersten Instituut schrijft over
de naam:

Tweestammige Germaanse naam
uit Rod-, Hrôdh- 'roem' (zie roe(d)-)
en -olf 'wolf' (zie -wolf-). De naam
betekent dus ongeveer 'roemrijke
wolf'. In Duitsland kreeg de naam
vooral populariteit door Rudolf I
van Habsburg (1273-1291).
Heiligennaam: Rodolfo, bisschop
van Gubbio; gestorven omstreeks
1061; kerkelijke feestdag: 17
oktober. Hoewel de naam vanouds
in het gehele taalgebied voorkomt,
werd en bleef hij vooral in
Saksische streken populair. 

Rudolf I van Habsburg

Genealogische vragen

Vanwege de genealogie heb ik nog
een vraag. Zijn er leden, die zich
hiermee bezighouden en een
antwoord hebben voor mij over de
geboortedatum en sterfdatum van
Reijntien Cleveringh, schoolmeester
te Garnwerd. Hij trouwde in 1698,
1702 en 1705. De sterfte onder
vrouwen was erg hoog destijds !

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2012
gewenst !




