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Budel/Maarheeze, oktober 2018
Zeer geacht lid,
Na de boeiende lezing van Paul Moeyes afgelopen woensdag in Hamont brengen wij graag nog een tweetal
voorstellingen onder uw aandacht van

’GRENSGEVAL’
De nieuwe filmdocumentaire van Peter Crins
over de Eerste Wereldoorlog

Vijf jaar geleden presenteerde Peter Crins uit Nederweert-Leveroy de film ‘De Meysberg’, een streekgeschiedenis van Midden-Limburg in aansprekende documentairevorm. Nu heeft de cineast ‘Grensgeval’
gemaakt, een bijna twee uur durende film over de Eerste Wereldoorlog. Met verhalen uit Nederlands en
Belgisch Limburg.
De film sluit nauw aan op de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog zoals die vanaf 2014 gedaan
wordt door erfgoedverenigingen aan beide zijden van de grens. Met als tastbaar resultaat de jaarlijkse
tentoonstelling op de Achelse Kluis ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’. Heemkundekringen als onze ‘De
Baronie van Cranendonck’, 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten' en ‘Weerderheem’ uit
Valkenswaard maken deel uit van dit geschiedenisproject.
De acteurs in de filmdocumentaire zijn getuigen van de oorlog 1914-1918 aan het front of hebben elders de
rechtstreekse gevolgen van de oorlog ondervonden. Vrouwen en mannen met een sterk geheugen uit de
regio tussen Thorn/Maaseik en Valkenswaard/Achel kwamen voor de camera. Een aantal getuigenissen is
meer dan twintig jaar geleden opgenomen, een gedeelte van de vertellers is intussen overleden. Crins
slaagde er in de vele interviews via een boeiende verhaallijn te verbinden.
De première van de film is op zondag 18 november te Hamont, de dag waarop 100 jaar geleden een
enorme ontploffing het station van Hamont wegvaagde. Heemkundekring Weerderheem haalt de film
naar Valkenswaard. Daar wordt de film op maandag 26 november 20.15 uur in Theater De Hofnar
vertoond. Reserveer uw kaartjes online: vol is vol.
zondag 18 november, 19.30 uur, Cinema Walburg, Kerkstraat 28, Hamont (B.)
voor prijzen en reserveren online zie http://www.noordlimburg1914-1918.be/
maandag 26 november, 20.15 uur, Theater De Hofnar, De Hofnar 10, Valkenswaard
voor prijzen en reserveren online zie https://www.hofnar.nl/films/ of aan de balie bij het theater

Mededelingen
 Op 18 oktober overleed ons oud-bestuurslid Netty van Kessel-Feijen op 79-jarige leeftijd. Wij
bewaren de beste herinneringen aan de inzet en gastvrijheid van Netty. Wij wensen haar familie
veel sterkte met dit verlies. Moge zij rusten in vrede.
 Onze verdere activiteiten:
- Woensdag 28 november lezing Lia van Zalinghe: ’Gemeint en gemeenschap in Peelland’
- Vrijdag 14 december: gezelligheidsavond
 De openstelling van onze Heemkamer is dit najaar nog op de volgende donderdagen, telkens van
14.00-22.00 uur: 1 en 15 november, 6 en 20 december. Op iedere woensdagmorgen komt de
fotowerkgroep, op elke derde donderdag van de maand de werkgroep genealogie/kadaster bij
elkaar.
 Onze natuurwandelingen (vertrek 09.30 Schepenhuis) vinden plaats op 18 november: Hugterheide,
Maarheeze; 16 december: De Malpie, Valkenswaard. Zie ook telkens de Grenskoerier.
 De tentoonstelling "1918: Einde Eerste Wereldoorlog en treinontploffing in Hamont" op de Achelse
Kluis is nog elke zaterdag en zondag van 12.00-16.00 uur te bezoeken tot en met 28 oktober 2018
en daarna weer van 6 april tot en met 26 mei 2019;
 Houdt u onze vernieuwde website https://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.
 U maakt het ons en onze bezorgers makkelijker indien u de convocatie per e-mail wilt ontvangen.
Geef dan uw e-mailadres door via info@heemkundekringranendonck.nl
 Heeft u ook interesse in de nieuwsbrief van de Stichting Brabants Heem? Meld u zich dan digitaal
aan via e-mail tjeuvanras@brabantsheem.nl De nieuwsbrief is voor alle mensen die op een of
andere manier actief zijn in de erfgoedsector. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deze nieuwsbrief
is zowel op desktop, mobiele telefoon als tablet te ontvangen en te lezen.
Graag tot ziens bij de film in Hamont of Valkenswaard.
Het bestuur

