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Budel/Maarheeze, mei 2019 

Zeer geacht lid, 
 
Graag nodigen wij u uit voor deelname aan onze jaarlijkse reis op zaterdag 29 juni aanstaande naar België:  
 

MORESNET, HASSELT EN HERKENRODE 
 

 
 

Programma: 
Opstapplaatsen:    
08.00 uur Budel  Capucijnerplein 
08.10 uur Soerendonk    Kerk 
08.20 uur Maarheeze Brasserie ‘t Hof 
 
09.45 uur Aankomst bij L’Auberge de Moresnet te Moresnet; 

Alwaar koffie/thee met huisgemaakt gebak; 
10.45 uur Vertrek naar Museum Vieille Montagne te Kelmis, 

rondleiding met gids; 
   Het Museum, gevestigd in het voormalig directiegebouw, vertelt over de 

geschiedenis van de winning van het mineraal Galmei en de productie van zink (net 
als in Dorplein), van het smokkelen en de bijzondere status die het gebied van 1816-
1920 had als ‘Neutraal Moresnet’, onverdeeld tussen de Nederlanden en Pruissen. 

12.00 uur Vertrek naar Hasselt, tijd voor lunch en stadsbezoek op eigen gelegenheid; 
   De hoofdstad van de Belgische provincie Limburg biedt interessante plekjes, 

restaurantjes en musea (o.a. Jenever en Mode), maar ook diverse monumenten en 
een Japanse Tuin.  

15.00 uur Vertrek naar Abdij Herkenrode, rondleiding kruidentuin met gids; 
   Groepsbezoek aan de kruiden- en inspiratietuin mét herborist. Een hedendaags 

kruidenpark van 2 Ha. groot met meer dan 500 verschillende planten in een 
bijzondere architectuur van de historische abdij. 

16.30 uur Vertrek naar Restaurant Orshof te Neerglabbeek; 
17.30 uur  Diner, waarna  
20.00 uur Vertrek voor de terugreis naar Cranendonck 
 
Kosten: 
De kosten voor deelname aan deze dagexcursie (inclusief busreis, koffie/thee met gebak, museumbezoek, 
rondleiding en diner) bedragen voor leden € 50 Euro en voor introducés € 55 Euro. Wij willen u verzoeken het 
bedrag tijdig aan ons over te maken (banknummer zie briefhoofd). De betaling geldt op volgorde van 
binnenkomst als uw aanmelding. Ook contante betaling vooraf is mogelijk bij Jan Jakobi, Dorpsstraat 15 te 
Budel.  
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Datum:  zaterdag 29 juni 2019 
Tijd:   vanaf 08.00 uur vertrek (zie hierboven voor de opstapplaatsen) 

 
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: 
- 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): 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 onze reis, of anders na en hopelijk zonnige vakantieperiode! 
 
Het bestuur 
 


