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Budel/Maarheeze, maart 2019
Zeer geacht lid,
Na de ALV nodigen wij u graag uit voor de eerste reguliere bijeenkomst van onze vereniging, de
lezing

Taal, cultuur en identiteit van Noord-Brabant
door Prof. Dr. Jos Swanenberg
op donderdag 28 maart aanstaande om 20.00 uur in
Gemeenschapshuis De Reinder, Grootschoterweg 119, Budel-Schoot.

“Ik kom uit Brabant”…wat willen we daar eigenlijk mee zeggen? Onze identiteit hangt sterk samen
met onze komaf, de omgeving waar we vandaan komen. Koningin Máxima heeft ooit gezegd dat de
Nederlandse identiteit niet bestaat, net zo min als de Nederlander of de Argentijn. Om iemands
identiteit zijn namelijk geen hekken te plaatsen.
Hoe zit dat dan met de Brabantse identiteit, met zijn zachte g, carnaval en worstenbrood? In deze
lezing gaat Jos Swanenberg in op de vraag hoe taal en cultuur in Noord-Brabant onze identiteit
vormen, ook bij nieuwe en jonge Brabanders.

Jos Swanenberg (Gemert 1968) is hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant aan de
Universiteit van Tilburg en werkt daarnaast als adviseur en redacteur voor de stichting Erfgoed
Brabant in ’s-Hertogenbosch. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over taal, cultuur en
identiteit.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Toegang:

donderdag 28 maart 2019
20.00-ca. 22.00 uur
Zaal ‘De Reinder’, Grootschoterweg 119, Budel-Schoot
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Overige mededelingen:
Betaling lidmaatschap:
Wij gaan ervan uit dat u vóór deze eerste bijeenkomst van het jaar uw lidmaatschap heeft voldaan via
rekening nummer NL67 RABO 0109 5886 73.
Uw betaling geldt 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 dient u, graag voor de Algemene Ledenvergadering, te voldoen via
overschrijving op de betreffende rekening.
ATTENTIE
In het kader van de nieuwe Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)
is ook onze vereniging verplicht u toestemming te vragen voor het registreren van gegevens.
Daarvoor heeft u met de convocatie van de ALV een formulier ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk
doch dringend dit in te vullen en zo spoedig mogelijk te willen inleveren bij Toon van Cranenbroek,
Marktstraat 1, 6021 CG BUDEL
Noteert u alvast:
 De openstelling van onze Heemkamer voor 2019 is vastgesteld op de volgende donderdagen,
telkens van 14.00-22.00 uur: 7 en 21 maart; 4 april; 2 mei; 6 juni; 4 juli; (augustus gesloten); 5
september; 3 en 17 oktober; 7 en 21 november; 5 december (tot 18.00 uur) en 19 december. Op
iedere woensdagmorgen komt de fotowerkgroep, op elke genoemde donderdagavond vanaf 19.30
uur (m.u.v. juli en augustus) ook de werkgroep genealogie/kadaster bij elkaar.
 Onze volgende activiteiten:
- Zaterdag 16 maart, 10.00-16.00 uur: Genealogische ontmoetingsdag, ‘De Kentings’, Neerpelt (B.);
- Zaterdag 6 april, 12.00 uur: Heropening expositie ‘De Groote Oorlog rond de Kluis’, Achelse Kluis;
- Dinsdag 30 april, 20.00 uur: lezing Luk Van de Sijpe over Het Land van Grevenbroek;
- Zondag 19 mei, 09.30 uur: Voorjaarswandeling;
- Woensdag 22 mei, 20.00 uur: Lezing Cor van der Heijden: Anton Schellens, fotograaf van het
ongerepte Brabantse plattelandsleven;
 Onze natuurwandelingen vinden plaats op de zondagen (vertrek 09.30 Schepenhuis): 17 maart
Witvenroute, Someren; 21 april De IJzeren Man, Weert; 19 mei voorjaarswandeling; 16 juni
Laurabossen, Weert; 21 juli De Grote Heide route, Achel; 18 augustus De Luysen, Bocholt; 15
september De Tongelreep, Valkenswaard; 20 oktober Het Leudal, Haelen; 17 november De KluisBever-Kluis, Achel; 15 december De Gastelsche Heide, Budel.
Zie ook telkens de Grenskoerier.
Graag tot ziens op de aanstaande lezing.
Het bestuur

Bijlage:
Verslag Algemene Ledenvergadering 25 februari 2019 (nodig voor de ALV in 2020)

