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Ons tijdschrift de Aa-kroniek beleefde haar 40ste jaargang. Met berichten in de media en een interview met 
RTV Horizon werd hieraan aandacht besteed. De redactie bleef ongewijzigd en bestond uit: Jan Jakobi, 
Theo Martens, Annie Staals-Jacobi, Tinie Vlassak en Jac. Biemans. Het was nog steeds een bijzonder jaar 
vanwege de Corona-pandemie, maar ook omdat de eindredacteur de laatste vier maanden van het jaar 
met schrijfsabbatical was. Om die reden werden de laatste twee nummers van dit jaar al vóór deze tijd 
geheel drukklaar gemaakt. Een hele klus, maar dankzij de inzet van iedereen prima gelukt. Hulde ook aan 
onze gewaardeerde drukker, de Grafigroep Zuid in Swalmen.  
 

    
 
Jaargang 40 (2021) was met 284 pagina’s weer wat omvangrijker dan de vorige. De nummers telden 
respectievelijk 76, 68, 64 en 76 + 4 (inhoudsopgave) pagina’s. Bij het vierde en laatste nummer was behalve 
de rekening opnieuw een fraaie kerstkaart bijgevoegd. De foto van het Schepenhuis in de sneeuw was door 
onze penningmeester Harry de Laat die helaas eind november, nog voor verspreiding van dit vierde nummer, 
overleed. Met ingang van 2022 gaat het nieuwe tarief van 10 (in plaats van 8) euro voor gewone abonnées 
in. Dit overeenkomstig beslissing in de Algemene Ledenvergadering. Net als vorig jaar werd ook dit jaar dit 
laatste nummer met kerstkaart bij alle leden bezorgd.   
 
In totaal bevatte jaargang 40 net als vorig jaar 20 artikelen. Deze waren geschreven door 10 verschillende 
auteurs, waaronder de 5 redactie-leden en dus 5 externe schrijvers. Behalve onze  schrijvende kringleden 
Harrie Jaspers, Wim Ogier en Giel Stollman leverden dit jaar ook Marie-Luciën Geuns-Schroeten, René Vos 
en Joris van Dierendonck bijdragen.  
 
De redactie vergadert slechts vier keer per jaar, kijkt dan terug op het vorige, en vooruit naar het nieuwe 
nummer. De redactieleden onderzoeken, schrijven, begeleiden auteurs en verzamelen beeldmateriaal. De 
eindredacteur verzorgt telkens het druk-klaar maken van de Aa-kroniek. Voorwaar geen sinecure, maar fijn 
dat we allemaal aan dit mooie tijdschrift kunnen werken. Hoewel wij eigenlijk weinig gebrek hebben aan 
kopij is het altijd fijn tips van lezers te ontvangen. 
 
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 922 
abonnees, een aantal dat flink is opgelopen door onze werfactie met oude nummers. 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 2016 ook online raadpleegbaar via 



onze website, dankzij onze webmaster Wim Ogier, die Harry de Laat afgelopen jaar opvolgde.  
 
De redactie hoopt u ook in 2022 weer veel aangename lees- en kijkmomenten te bezorgen en houdt zich dus 
graag aanbevolen voor uw tips voor bijdragen en uw reacties.  
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