
Bijzondere oorlogsverhalen 

Nieuwe Aa-kroniek verschenen 

In het net verschenen septembernummer (maand van de bevrijding van onze dorpen in 1944) van 

de Aa-kroniek, tijdschrift van de Cranendonckse Heemkundekring, twee bijzondere bijdragen over 

de Tweede Wereldoorlog. René Vos brengt het boeiende verhaal over twee jonge Gastelnaren die 

ieder een eigen keuze maken in die oorlog. Marie-Luciën Geuns-Schroeten en Jac. Biemans komen 

nog eens terug op het verhaal van de Joodse onderduikers bij de familie Bloem in de Boshoeve 

tussen Soerendonk en Maarheeze. Dit naar aanleiding van de Yad Vashem-onderscheiding voor het 

echtpaar Bloem en de vondst van enige voor dit tijdschrift onbekende foto’s.  

 

Predikanten, varende Cranendonckers en de Budelse smid 

Voorafgaand aan die oorlogsverhalen bijdragen over heel andere onderwerpen. In aflevering drie van 

zijn reeks over de Nederduits-gereformeerde predikanten van Maarheeze en Soerendonk stelt Jac. 

Biemans Gisbertus Kaa en Arnoldus Sluiter, werkzaam in de periode 1698-1747, aan u voor.  

 

Annie Staals-Jacobi en Tinie Vlassak pakken een nooit eerder voor ons heemgebied onderzocht 

fenomeen op: inwoners van Budel, Maarheeze en Soerendonk die in dienst traden van de VOC en op 

schepen naar verre bestemmingen voeren om, in de meeste gevallen, nooit meer terug te keren. Het 

onderzoek kon worden verricht door vergelijking van de gedigitaliseerde scheepssoldijboeken met 

die van de genealogische gegevens van onze Werkgroep Genealogie.  

 

Als vierde en slot van hun reeks over de Budelse smederijen vertellen Theo Martens en Tinie Vlassak 

ditmaal over de smidsfamilie Duisters. 

 

Wilt u ook een exemplaar? 

Een exemplaar van de Aa-kroniek kunt u, zolang de voorraad strekt verkrijgen voor € 3,50 bij de 

boekhandels in Budel en Maarheeze en de VVV aan de Markt in Budel. Of eventueel bij de 

redactieleden Jan Jakobi Dorpsstraat 15 te Budel en Annie Staals, De Rutjens 16 in Soerendonk. 

Goedkoper is het een abonnement te nemen. U krijgt de vier nummers dan netjes thuisbezorgd. Kijk 

voor meer informatie op https://heemkundekringcranendonck.nl/lid-worden/ 
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