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Jaarverslag Aa-kroniek 2019 
 
 

Gedurende het jaar 2019, ofwel jaargang 38, bleef de 

redactie van de Aa-kroniek ongewijzigd bestaan uit: Jan 

Jakobi, Theo Martens, Annie Staals-Jacobi, Tinie Vlassak 

en Jac. Biemans.  

 

Jaargang 2019 kende een omvang van in totaal exact 300 

pagina’s. Daarmee bleven we binnen de gewenste 

omvang van 80 pagina’s per nummer, zodat dit nog goed 

te nieten en te verzenden is. De nummers telden 

respectievelijk 72, 72, 80 en 72 + 4 (inhoudsopgave) pagina’s. De vier nummers 

van jaargang 38 werden gevuld met 19 zelfstandige artikelen, geschreven door 

7 verschillende auteurs, waaronder vier van de vijf redactieleden. Het is fijn dat 

onze actieve kringleden Harrie Jaspers en Giel Stollman ook voor een mooi aantal 

artikelen zorgden. Ook mochten wij een bijdrage van een éxterne’ auteur (Tjeu 

Broers) publiceren in ons blad.  

Het is fijn te kunnen zeggen dat er eigenlijk nooit gebrek 

is aan kopij en wij de inhoud van de nummers reeds 

vooraf kunnen  

inplannen. Tot die inhoudelijke werkzaamheden van de 

redactie behoren het onderzoeken, schrijven, andere 

auteurs begeleiden, beeldmateriaal verzamelen en het 

drukklaar maken van de Aa-kroniek. Voorwaar geen 

sinecure, maar fijn dat we allemaal aan dit mooie 

tijdschrift kunnen werken.  

 

Naast de inhoud zorgt de redactie ook voor de organisatie van alles rond het 

periodiek, met name de planning, abonnee-administratie en (organisatie of) de 

bezorging van de ca. 870 nummers. Het aantal abonnees is daarmee iets  

teruggelopen. Behalve bij de honderden betalende lezers in de Cranendonckse 
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dorpen bezorgen we ook in Hamont en versturen we 

bovendien zo’n 100 nummers per keer door heel 

Nederland en enige uithoeken van de wereld. Daarnaast 

is de Aa-kroniek voor een kleine meerprijs te koop in de 

boekhandels van Budel en Maarheeze en bij de VVV 

Cranendonck. De abonnementsprijs bleef gedurende het 

verslagjaar gelijk. 

 

We danken ook dit jaar onze trouwe en soms ook 

invallende tijdelijke bezorgers, die, soms in weer en wind, zorgen dat onze 

tijdschriften ter plaatse komen. Het is fijn dat we hulp krijgen en die blijft altijd 

welkom. Iets voor u?  Daarnaast danken wij voor hun onmisbare bijdrage ook de 

collega-werkgroepen van onze kring, met name Genealogie/Kadaster en 

Fotografie, evenals onze vaste beeldbewerker Guul Vullers. Nooit doen wij 

tevergeefs een beroep op hen.  

 

We zijn al weer een aantal jaren klant bij onze drukker 

Grafigroep Zuid in Swalmen, met wie we een fijne relatie 

hebben en die alles op een geweldige manier voor ons 

doen. Aan het einde van het jaar heeft onze vaste 

vormgever Jo Verlaek de drukkerij verlaten. Wij gaan 

ervan uit dat we met zijn opvolgers even prettig samen 

zullen werken.  

 

Inmiddels is ons tijdschrift tot en met jaargang 2014 ook online raadpleegbaar 

via onze website, dankzij onze webmaster Harry de Laat.  

 

De Aa-kroniekredactie hoopt u ook in 2020 weer veel aangename lees- en 

kijkmomenten te bezorgen en houdt zich dus graag aanbevolen voor uw tips 

voor bijdragen en uw reacties.  

Namens de Werkgroep/Redactie Aa-kroniek 

(Jac. Biemans) 
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