
JAARVERSLAGEN WERKGROEPEN OVER HET JAAR 2020 
 

Aa-kroniek 
 
De redactie van de Aa-kroniek onderging gedurende deze 39ste jaargang van 2020 geen wijzigingen en 
bestond uit: Jan Jakobi, Theo Martens, Annie Staals-Jacobi, Tinie Vlassak en Jac. Biemans. Ondanks de 
Corona-pandemie werkte de redactie als voorheen gewoon door en verschenen alle nummers op tijd. De 
inzet van onze drukker, Grafigroep Zuid moet hier ook met ere genoemd worden. Speciale vermelding 
verdient ook de actie op initiatief van onze nieuwe secretaris Toon van Cranenbroek om oude nummers van 
de Aa-kroniek in de door Coronabeperkingen getroffen verzorgingstehuizen en dagopvang te verspreiden.  

 
Jaargang 39 (2020) telde  in totaal 268 pagina’s, iets minder dan de vorige, maar 
mooi binnen de gewenste omvang vanwege nieten en verzenden De nummers 
telden respectievelijk 72, 64, 64 en 68 + 4 (inhoudsopgave 2020) pagina’s. Bij 
het vierde en laatste nummer was naast de gebruikelijke rekening dit jaar ook 
een fraaie, in kleur uitgevoerde kerstkaart met een dronebeeld van het 
besneeuwde kasteeltje Cranendonck gevoegd. Dit nummer werd, in afwijking 
van eerdere jaren, dan ook bij alle leden (ook zij die geen abonnee zijn (sic! ) 
bezorgd.  
 
De vier nummers van jaargang 39 waren gevuld met 
elk 5, dus in totaal 20 artikelen. Deze waren 
geschreven door maar liefst 14 verschillende 
auteurs (6 meer dan vorig jaar!). Behalve alle 
redactieleden waren dus 9 andere auteurs actief 
voor ons blad, wat een verheugende constatering 
is. Onze vaker schrijvende kringleden Harrie 

Jaspers, Wim Ogier en Giel Stollman maakten hiervan deel uit, maar ook ‘externe’ 
auteurs als Janus van Zon, Hubèr van Werkhoven, Philomène Timmermans-
Martens, Carine Arts, André Weekers en Guul Vullers leverden deze keer 
bijdragen.  
 
Als voorgaande jaren is het fijn om 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 druk-klaar 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 nummers voor de huidige 872 abonnees. Behalve bij de 
honderden betalende lezers in de Cranendonckse 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. 
 
Onze trouwe en soms ook invallende tijdelijke 
bezorgers, die, soms in weer en wind, zorgen dat 
onze tijdschriften ter plaatse komen, danken wij zeer. 
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.  
 
De inhoud van ons tijdschrift is tot en met 2015 ook online raadpleegbaar via onze 
website, dankzij onze webmaster Harry de Laat.  
 
De redactie hoopt u ook in 2021 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 


