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Budel/Maarheeze, mei 2019
Zeer geacht lid,
Graag nodigen wij u uit voor onze TWEE volgende activiteiten: allereerst onze jaarlijkse

VOORJAARSWANDELING: DE PLATEAUX-HAGEVEN
o.l.v. Harrie Jaspers
op zondag 19 mei aanstaande vanaf 09.30 uur vanuit Budel

Datum:
Tijd:
Locatie:
Deelname:

zondag 19 mei 2019
vertrek bij het Schepenhuis in Budel om 09.30 uur
Samenkomst bij Bezoekerscentrum ‘De Wulp’, Tussenstraat 10, B-3910 Neerpelt
Gratis, koffie/thee en iets lekkers.

en vervolgens voor de lezing

ANTON SCHELLENS, FOTOGRAAF VAN HET
ONGEREPTE BRABANTSE PLATTELANDSLEVEN
door Dr. Cor van der Heijden
op woensdag 22 mei aanstaande vanaf 20.00 uur, De Smeltkroes, Maarheeze

Datum:
Tijd:
Locatie:
Toegang:

woensdag 22 mei 2019
20.00-ca. 22.00 uur
Zaal ‘de Smeltkroes’, Kijkakkers 1, Maarheeze
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

VOORJAARSWANDELING: DE PLATEAUX-HAGEVEN
o.l.v. Harrie Jaspers
op zondag 19 mei aanstaande vanaf 09.30 uur vanuit Budel
De voorjaarswandeling voert ons dit jaar onder leiding van Harrie Jaspers naar De Plateaux-Hageven, een
grensoverschrijdend natuurgebied. Dit is eigendom van Natuurmonumenten en het Vlaamse Natuurpunt,
waarvan 350 ha. in de Nederlandse gemeenten Bergeijk en Valkenswaard (Borkel) en 150 ha in de Belgische
gemeenten Lommel (Kolonie) en Neerpelt (Grote Heide). Het natuurgebied is een oase van rust, tussen heide,
vennen, bossen en graslanden waar tussen het riviertje de Dommel zich een weg zoekt.
We starten bij het bezoekerscentrum ‘De Wulp’ in De Grote Heide, lopen een stuk langs de Dommel en gaan
dan via een hangbrug door weide en vennen naar de vloeiweiden (wateringen) van ‘de Heggen’, met
specifieke plantengroei, o.a. sleutelbloem en orchideeën. Na een tussenstop met koffie en thee gaat het
terug naar het beginpunt.
Voorjaarswandeling…………om te genieten van alles wat groeit, bloeit, zingt en krioelt. Iedereen is welkom,
leden en niet-leden. Deelname is kosteloos.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Deelname:

zondag 19 mei 2019
vertrek bij het Schepenhuis in Budel om 09.30 uur
Samenkomst bij Bezoekerscentrum ‘De Wulp’, Tussenstraat 10, B-3910 Neerpelt
Gratis, koffie/thee en iets lekkers.

ANTON SCHELLENS, FOTOGRAAF VAN HET
ONGEREPTE BRABANTSE PLATTELANDSLEVEN
door Dr. Cor van der Heijden
op woensdag 22 mei aanstaande vanaf 20.00 uur, De Smeltkroes, Maarheeze
Zoals veel van zijn rijke collega’s, was de Eindhovense textielfabrikant Anton Schellens een gepassioneerde
verzamelaar van moderne kunst, vooral van de Haagse School en Amsterdamse impressionisten. Wat
Jongkind, Mauve, Willem Maris en Breitner met palet en penseel maakten, probeerde Schellens met zijn
hobby, fotografie. Met zorg koos hij in zijn Eindhovense omgeving taferelen van het pure, onbedorven en
pittoreske plattelandsleven, met eenvoudige optrekjes waar keuterboertjes, thuiswerkende ambachtslieden
en oude vrouwen hun dagen sleten zoals generaties voor hen dat deden.
In deze lezing ontsluit Cor van der Heijden de onbekende fotocollectie van Anton Schellens, wiens oeuvre in
zijn tijd en in kunsthistorische context wordt geplaatst. De bijzondere beelden krijgen daardoor een nieuwe
laag: ze ‘liegen de werkelijkheid’.
Cor van der Heijden (Hulsel, 1957) is historicus; promoveerde in 1995 op een onderzoek naar de omvang en
oorzaken van de zuigelingen en kindersterfte in Tilburg in de negentiende en begin twintigste eeuw; was
vanaf 1982 werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs, schreef een honderdtal artikelen en boeken
over diverse aspecten van de geschiedenis van Noord-Brabant, werkte aan diverse geschiedenismethoden
voor het voortgezet onderwijs en andere landelijke publicaties; was van 1983 tot 2009 lid van de redactie
van het tijdschrift Brabants Heem; was de vierde – en voorlopig de laatste – persoon aan wie de Historische
Prijs Noord-Brabant werd toegekend.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Toegang:

woensdag 22 mei 2019
20.00-ca. 22.00 uur
Zaal ‘de Smeltkroes’, Kijkakkers 1, Maarheeze
Gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50

Vanaf 10 mei t/m 30 juni 2019 is in Kasteel Geldrop de expositie Anton Schellens (1887-1954)
Fotograaf van het ongerepte Brabantse plattelandsleven te zien. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de
openingstijden www.kasteelgeldrop.nl Bij deze tentoonstelling schreef Cor van der Heijden het
gelijknamige boek, zie: www.vantilt.nl

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: 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 29 juni busreis naar ?? (België)
- 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): 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 bij onze voorjaarswandeling en de lezing,
Het bestuur

