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Budel/Maarheeze, april 2019 

Zeer geacht lid, 
 
Graag nodigen wij u uit voor een boeiende historische beschouwing over het gebied van onze directe buren: 
 

Het Land van Grevenbroek,  
een vreemde eend ten noorden van het graafschap Loon 

 
door lic. Luk Van de Sijpe,  

voorzitter van de Geschied- en Heemkundige kring ‘De Goede Stede Hamont’ 
  

op dinsdag 30 april aanstaande om 20.00 uur in 
zaal “Bellevue’, Maarheezerweg 1 te Budel. 

 

 
 Kasteel Grevenbroek, tekening 1606            Loon zonder Grevenbroek           Luk Van de Sijpe 

 
Het land van Grevenbroek omvatte tijdens de middeleeuwen de gemeenten Hamont, Achel en Sint-
Huibrechts-Lille.  
Slechts weinig bronnen getuigen over de bijzondere territoriale toestand van dit gebied, dat vanaf 1367 
voor het eerst als ‘heerlijkheid Grevenbroek’ wordt vermeld. Vermoedelijk is deze heerlijkheid als 
kloosterbezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht ontstaan in de 12de eeuw. 
Tot 1401 was de heerlijkheid Grevenbroek een zelfstandige staat en behoorde het dus niet tot het 
graafschap Loon. Pas na een (uitgelokte?) grenstwist tussen Achel en Neerpelt, eigende de prinsbisschop 
van Luik, in functie van graaf van Loon, zich deze heerlijkheid toe. Vanaf toen kon Hamont (naast Peer) als 
negende of tiende ‘Loonse’ stad betiteld worden. 
 
Luk Van de Sijpe (1957) behaalde zijn graad van Master in de Geschiedenis in 1981 aan de KU Leuven. Hij is 
voorzitter van de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg en voorzitter van de 
Geschied- en Heemkundige kring ‘De Goede Stede Hamont’ 
 
Datum:  dinsdag 30 april 2019 
Tijd:   20.00-ca. 22.00 uur 
Locatie:  Zaal ‘Bellevue’, Maarheezerweg 1, Budel 
Toegang: Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50 
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Overige mededelingen: 
 
Betaling lidmaatschap: 
Heeft u uw lidmaatschap 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 abonnement: 
Het abonnementsgeld voor de Aa-kroniek dient u 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, 
indien u dit nog niet hebt gedaan, dit formulier 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: 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: 
- 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; 
- Zondag 15 september: openstelling Kerk Soerendonk (200 jaar parochie), 13.30-16.30 uur 

 Onze natuurwandelingen vinden plaats op de zondagen (vertrek 09.30 Schepenhuis): 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 Kluis-Bever-Kluis, Achel; 15 december De Gastelsche 
Heide, Budel. 
Zie ook telkens de Grenskoerier.  

 
Graag tot ziens op de lezing van Luk Van de Sijpe!  
 
Het bestuur  


