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Budel/Maarheeze, maart 2018
Zeer geacht lid,
Na de boeiende uiteenzetting van Arnoud-Jan Bijsterveld over het hertogdom Brabant nodigen wij u graag
uit voor onze volgen de activiteit. Op dinsdag 17 april om 20.00 uur zal drs. Ria Berkvens ons in zaal
‘Bellevue’ in Budel alles vertellen:

OVER OUD EN NIEUW ERFGOED IN CRANENDONCK
Erfgoedkaarten en recent archeologisch onderzoek in Budel en omgeving

Over de lezing:
In 2014 en 2017 zijn achtereenvolgens de archeologie – en erfgoedkaart van de gemeente Cranendonck
vernieuwd. Hiermee kan de gemeente haar erfgoed een betere bescherming bieden maar er bovenal
inspiratie uithalen voor de toekomst. Op deze avond zal de rijkdom van Cranendonck aan de hand van deze
kaarten die toegankelijk zijn via internet (https://atlas.odzob.nl/erfgoed/) toegelicht worden. Er komt echter
elk jaar ‘nieuw’ erfgoed bij doordat er sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg
in 2007 flink wat archeologische onderzoeken hebben plaatsgevonden. Onder andere bij de Duitse School in
Budel en de Pompers in Soerendonk hebben grote opgravingen plaats gevonden. Wat hebben deze vondsten
aan nieuwe inzichten over ons verleden opgeleverd? Ria zal het ons deze avond toelichten.
Over de spreker:
Ria Berkvens (1970) studeerde Klassieke en provinciaal Romeinse archeologie aan de Universiteit van
Nijmegen. Van 1999 tot 2007 was zij werkzaam bij de gemeente Breda, waarvan de eerste jaren als
projectleider van het grootschalig archeologisch onderzoek Breda-West en sinds 2003 als gemeentelijk
archeoloog. Sinds 2007 werkt zij als regioarcheoloog bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (voorheen de
Milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en verzorgt daar voor meer dan 16
gemeenten in Zuidoost-Brabant alles op het gebied van archeologie (en cultuurhistorie). In die hoedanigheid
heeft ze ook vele gemeentelijke archeologische verwachtings- en erfgoedkaarten, waaronder voor
Cranendonck, opgesteld met daaraan gekoppeld erfgoedbeleid. Maar bovenal coördineert zij vrijwel alle
archeologische onderzoeken in de regio en weet ze wat de resultaten hiervan zijn. Daarnaast is ze geboren
aan de rand van de Groote Peel en nog steeds wonend in Asten.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Entree:

dinsdag 17 april 2018
Zaal ‘Bellevue’, Maarheezerweg 1, Budel
20.00 uur
gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Betaling lidmaatschap:
Heeft u uw lidmaatschapsgeld reeds betaald via onze rekening NL67 RABO 0109 5886 73. Uw betaling geldt
immers tevens als bewijs van lidmaatschap. Vergeet u niet, behalve het bedrag ook uw volledige naam- en
adresgegevens in te vullen bij de omschrijving. De lidmaatschapskosten voor het nieuwe jaar zijn in
vergelijking met het afgelopen jaar gelijk gebleven en bedragen € 18,--. Het staat u natuurlijk vrij om meer
dan het vastgestelde minimumbedrag over te maken. NB: Indien uw betaling niet vóór 1 juli bij ons
ontvangen is, kan het lidmaatschap opgezegd worden (een en ander conform art. 5.3 van onze statuten).
Betaling abonnementen:
Het abonnementsgeld voor de Aa-kroniek en voor het tijdschrift In Brabant (voorheen Brabants Heem)
dient u te voldoen via overschrijving op de betreffende rekeningen.
Noteert u alvast:
 De openstelling van onze Heemkamer voor 2018 is vastgesteld op de volgende donderdagen,
telkens van 14.00-22.00 uur: 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, (augustus gesloten), 6 september, 4 en 18
oktober, 1 en 15 november, 6 en 20 december. Op iedere woensdagmorgen komt de
fotowerkgroep, op elke derde donderdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) de werkgroep
genealogie/kadaster bij elkaar.
 Onze volgende activiteiten:
Di 17 april
lezing Ria Berkvens over erfgoedbeleid en opgravingen in Budel e.o.;
Zo 20 mei
Voorjaarswandeling;
Zo 27 mei
Filmmiddag Maarheeze;
Za 7 juli
Opening Laatste expositie ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’;
Za 30 juni
Busreis naar Duitsland, hele dag!
Za/zo 8-9 sept Open Monumentendag(en);
December
Gezelligheidsavond
 Onze natuurwandelingen vinden plaats op de zondagen (vertrek 09.30 Schepenhuis): 15 april:
Tongelreep, Valkenswaard; 20 mei Voorjaarswandeling; 17 juni: De Plateaux, Borkel en Schaft; 15
juli: Leudal, Haelen/Heythuysen; 19 augustus: De Pan, Someren; 16 september: De Bever/Mulke,
Hamont-Achel; 21 oktober: De Grote Peel, Ospel; 18 november: Hugterheide, Maarheeze; 16
december: De Malpie, Valkenswaard. Zie ook telkens de Grenskoerier.
Graag tot ziens op de lezing van Ria Berkvens!
Het bestuur

Bijlage:
Verslag Algemene Ledenvergadering 21 februari (nodig in 2019).

