Heemkundekring ”De Baronie van Cranendonck”
Vereniging voor cultuur en natuur in de gemeente Cranendonck
Opgericht in 1957 Aangesloten bij de Stichting Brabants Heem
Postbus 2048, 6020 AA BUDEL IBAN Nr.: NL67 RABO 0109 5886 73
www.heemkundekringcranendonck.nl info@heemkundekringcranendonck.nl

Budel/Maarheeze, juni 2018
Zeer geacht lid,
Na de voorjaarswandeling in Budel-Schoot/Dorplein en de filmmiddag in Maarheeze brengen we u graag op de
hoogte van onze jaarlijkse busreis, op zaterdag 30 juni a.s. Dit jaar is Duitsland aan de beurt en gaan we naar

KEULEN

Keulen, gelegen aan de Rijn, kent een rijke Romeinse geschiedenis en heeft fascinerende archeologische vondsten
hiervan bewaard. Maar ook in de Middeleeuwen was het een belangrijke stad vol kerkelijke instellingen. De
imposante gotische Dom bepaalt nog steeds het silhouet van de stad. Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks dit
meesterwerk dat op de Unesco-werelderfgoedlijst staat. De stad kent ondanks de verwoestingen van de oorlog
talloze monumenten. Op museumgebied is er voor elk wat wils. Ook zijn er talloze brouwerijcafés, galerieën en
hippe winkels.
Na aankomst gebruiken we op Duitse wijze koffie/thee en een stuk ‘Kuchen’ naar keuze in een gerenommeerde
Konditorei. Daarna maken wij onder leiding van een stadsgids (Duits- of Nederlandstalig) een wandeling van
anderhalf uur door de oude stad. De meest belangrijke monumenten van Keulen zijn geconcentreerd op een
vierkante kilometer rond de Dom, zoals het stadhuis en de Romaanse Gross St. Martinskerk. Via de hobbelige
keienweggetjes in de oude stad en levendige pleintjes als de Alter Markt krijgen we een goed beeld van de
geschiedenis van deze historische stad aan de Rijn.
Na de rondleiding bent u vrij om naar keuze uw middagmaal te gebruiken. Ook de middag laten wij aan uw
vrijheid over: misschien wilt u de Dom beklimmen of bekijken, een archeologisch, historisch of juist modernekunstmuseum bezoeken. Of u wilt verder wandelen door de oude stad, naar de Rijn of lekker uitrusten op een van
de vele terrasjes in de oude stad. Het is geheel aan u! Aan het einde van de middag reizen we terug om in het
fraaie restaurant Orshof in Neerglabbeek (B.) een diner te gebruiken.
Datum:
Tijd:

zaterdag 30 juni 2018
vanaf 07.30 uur vertrek (zie hieronder voor de opstapplaatsen)

Programma:
Opstapplaatsen:
07.30 uur Budel
Capucijnerplein
07.45 uur Soerendonk kerk
08.00 uur Maarheeze café ‘t Hof
09.50-10.00 uur
11.30-13.00 uur
13.00-15.45 uur
16.00-18.00 uur
18.00-20.00 uur

Aankomst te Keulen, Konditorei Eigel: koffie/thee met Kuchen
Stadswandeling door Keulen met een Duits- of Nederlandstalige gids
Lunch op eigen gelegenheid en vrije tijd naar keuze
Per bus naar Neerglabeek
Diner in Orshof aldaar, waarna terugreis naar Cranendonck.

Kosten:
De kosten voor deelname aan deze dagexcursie (inclusief busreis, koffie/thee met gebak, stadswandeling en
dinerbuffet) bedragen voor leden € 50 Euro en voor introducés € 55 Euro. Wij willen u verzoeken het bedrag
tijdig aan ons over te maken (banknummer zie briefhoofd). De betaling geldt op volgorde van binnenkomst als
uw aanmelding. Ook contante betaling vooraf is mogelijk bij Jan Jakobi, Dorpsstraat 15 te Budel.
Betaling lidmaatschap:
Heeft u uw lidmaatschapsgeld al 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: Wanneer uw betaling niet vóór 1 juli bij ons
ontvangen is, kan het lidmaatschap opgezegd worden (een en ander volgens 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:
 Onze verdere activiteiten:
Za 7 juli, 14.00 uur officiële opening laatste expositie ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’;
 De openstelling van onze Heemkamer voor 2018 is op de volgende donderdagen, telkens van
14.00-22.00 uur: 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 natuurwandelingen vinden plaats op de zondagen (vertrek 09.30 Schepenhuis): 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.
 Houdt u onze vernieuwde website http://heemkundekringcranendonck.nl in de gaten? En volgt u ons
via Facebook? Daar vindt u, sneller dan via de convocaties, agendaberichten, nieuws en interessante
artikelen.
 Alle artikelen van de Aa-kroniek van 1982-2013 kunt u inmiddels via onze website bekijken.
Graag tot ziens bij onze busreis, hopelijk hebben we goed weer!
Het bestuur

