Afd. Goes

“De meest bijzondere straatnamen van Nederland”
Uitnodiging
Wij nodigen u uit voor een presentatie / lezing door de heer Peter Stam over “De meest
bijzondere straatnamen van Nederland” op:

Woensdag 22 mei 2019 om 14.00 uur in de Magdalenazaal
Er zijn heel veel grappige straatnamen in Nederland te vinden. Het is te veel om op te noemen.
Het is net of er bij de gemeente af en toe een parttime comédienne werkt, want sommige
straatnamen lijken te raar om waar te zijn. Is het met opzet bedacht? Een ding is zeker: het is
hilarisch!
Woont u op het Heilige Geestkerkhof in het centrum van Delft? Misschien aan de André van
Duinboulevard, aan de Stoelendans of op het Burelhul? Op reis door Nederland komen we de
meest ludieke en vreemdsoortigste straatnamen tegen. U hoort iets van de achtergronden en er
zijn ontmoetingen met mensen uit heden en verleden die hun naam aan de straat gaven.
Weet u dat in de gemiddelde gemeente een politicus 25 jaar uit de tijd moet zijn voor zijn of haar
naam op een straatnaambord mag verschijnen?
Straatnamen vertellen het verhaal van een stad en omgeving. Straatnamen lijken misschien niet
zo betekenisvol, maar ze zijn vaak meer dan we denken. Peter Stam vertelt u daar veel meer over.
Het belooft zeker een boeiende en interessante middag te worden, uw belangstelling meer dan
waard. Onze reis door Nederland wordt begeleid door mooie muziek.
In de pauze wordt er koffie/thee geschonken. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 1,00.
Wij wensen u alvast een fijne middag toe.
U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te vullen en af te geven / of via E-mail
vóór zaterdag 18 mei aan een van onderstaande adressen.
-

J.H. Rombaut, Jacoba van Beierenstraat 55, ’s Heer Hendrikskinderen,
tel. 227589, E-mail: jorombaut@zeelandnet.nl

-

Mevr. V.E.M. Burgs - Aertssen, Beukenpad 10, Goes,
tel. 213093, E-mail: veraburgs@kpnmail.nl

Naam:…………………………………………..…………………………………………………..
Straat:….……………………………………….......................................................
Plaats: .....……………………………………….....................................................
Komt met …..…… persoon/personen naar de presentatie / lezing door de heer Peter Stam
Strookje inleveren vóór 18 mei 2019.

