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Budel/Maarheeze, november 2018 
 
Zeer geacht lid, 
 
Inmiddels is de laatste maand van dit jaar al weer in zicht. Tijd om u uit te nodigen voor onze jaarlijkse 
 

Gezelligheidsavond 
met Oud-Hollandse spelen 

 
op vrijdag 14 december aanstaande vanaf 20.00 uur in Partycentrum Antoine, Dorpsstraat 36 te 
Soerendonk.  

 

 
De omgeving van, wat nu is, Partycentrum Antoine, Soerendonk, anno 1938. 

 
Zoals elk jaar willen we onder het genot van een hapje en een drankje niet alleen gezellig met elkaar 
vertoeven en bijpraten, maar ook in een enigszins sportieve sfeer met elkaar doorbrengen. Het bestuur zorgt 
voor attenties. Dit jaar kiezen we voor een samenkomst in ’Antoine’, voorheen ‘De Valk’,  in Soerendonk. 
Daar krijgen we een eigen zaaltje toegewezen waar we diverse oud-Hollandse spelen in groepsverband 
kunnen doen en natuurlijk ook vooral met elkaar kunnen bijbuurten!  
 
Wij hopen u te kunnen ontmoeten op deze ongedwongen en sportieve laatste Heemavond in 2018.  
 
Datum:  vrijdag 14 december 2018 
Tijd:   20.00 uur 
Locatie:  Partycentrum Antoine Dorpsstraat 36 te Soerendonk 
Toegang: Gratis voor kringleden, niet-leden betalen € 2,50 (introducés zijn welkom!) 
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Attentie: betaal s.v.p. uw lidmaatschap 
NB Zorgt u s.v.p. voor het tijdig (voor het einde van dit jaar) betalen van het lidmaatschapsgeld. Dit 
bedraagt tenminste € 18,00 en kan voldaan worden op rekeningnummer NL67 RABO 0109 5886 73   

met vermelding van uw naam en adresgegevens en de vermelding ‘lidmaatschap 2018’.  
Wanneer u dat doet in de vorm van een automatische machtiging scheelt dat ons en ook u zorgen en 
(transactie)kosten.  
NB Dit bedrag is exclusief het abonnementsgeld voor de Aa-kroniek! 
 
Overige mededelingen 

 Onze volgende activiteit:  
- maandag 25 februari: Algemene Ledenvergadering 

 De openstelling van onze Heemkamer op de zolder van het Schepenhuis is dit najaar nog op de 
volgende donderdagen, telkens van 14.00-22.00 uur: 6 en 20 december.  

 Onze fotowerkgroep is de afgelopen week verhuisd naar de voormalige secretariekamer op de 
eerste verdieping. Op woensdagmorgen kunt u daar terecht voor uw eventuele foto- en filmvragen. 
Deze ruimte is ook met een lift bereikbaar.  

 Onze laatste natuurwandeling van dit jaar (vertrek 09.30 Schepenhuis) vindt plaats op 
zondagmorgen 16 december: De Malpie, Valkenswaard. Zie ook telkens in De Grenskoerier.  

 De tentoonstelling "1918: Einde Eerste Wereldoorlog en treinontploffing in Hamont" op de Achelse 
Kluis is even in winterstop en daarna weer te bezoeken 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 onze gezelligheidsavond;  
Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gezond en heemkundig 2019! 
 
Het bestuur 
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