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Uitnodiging voor de lezing
Op :
Om :
Waar :

Woensdag 28 maart
20.00 uur
Hotel-Partycentrum ‘t Trefpunt
Raadhuisplein 1a Made

Chris De Stoop, de schrijver van “Dit is mijn Hof”
introducees zijn welkom

Dit is mijn Hof:
De Hedwigepolder, de beroemdste polder van de lage landen,
schrijlings op de Zeeuws-Vlaamse grens, moet en zal onder water
worden gezet. Deze polder is symbool geworden voor het oude
boerenland dat moet wijken voor nieuwe natuurgebieden. Dit raakt de
bevolking diep in de ziel.
Schrijver Chris De Stoop, boerenzoon uit de streek, keert terug naar
de ouderlijke hoeve, die van de ene op de andere dag leeg is komen te
staan. Terwijl hij de boerderij bestiert, ziet hij hoe het landschap om
zich heen verandert. Hij is zo iemand die nog in vervoering kan raken
van een mooi gevormde koe. Hij kan nog lyrisch worden over een vers
geploegde akker. De auteur ziet om naar het boerenleven dat het land maakte tot wat het
was, duizend jaar lang. En hij kijkt met verbijstering naar het geradbraakte land dat het
geworden is.
Dit is mijn hof is een aangrijpend, persoonlijk relaas over het ellendige verdwijnen van de
boeren, iets wat zich nu overal in Europa voordoet, maar nergens zo schrijnend als hier.
In zijn eerste boek, “Ze zijn zo lief meneer” (1992), beschreef hij als eerste de
internationale vrouwenhandel van binnenuit, wat grote beroering veroorzaakte in
België en onder meer leidde tot de oprichting van een parlementaire
onderzoekscommissie. Hij mocht hierover ook spreken in de begrafenisdienst van
Koning Boudewijn in 1993. In 2004 ontving De Stoop voor “Zij kwamen uit het
Oosten”,het vervolg op zijn eerste boek,de Gouden Uil Publieksprijs. Hij was ook in
2008 genomineerd voor de AKO literatuurprijs met “Het complot van België”.

De Stoop is opgegroeid in de polderstreek in het noorden van het Waasland en
vestigde zich in 1999 in Doel om in het Hooghuis van Doel zijn boek “De Bres” te
schrijven. Hierin verwerkt hij zijn ervaringen bij de ontreddering en teloorgang van
de dorpsgemeenschap in dit door havenuitbreidingen bedreigde polderdorp.
De bestseller “Dit is mijn Hof” uit 2015 gaat over de teloorgang van de boerenstand
en de plattelandscultuur…. en nog veel meer.

Uitnodiging voor de Jaarvergadering:

Op :

Woensdag 11 april.

Om :

19.15 uur

Waar :

Hotel-Partycentrum ‘t Trefpunt
Raadhuisplein 1a Made , kleine zaal.

Na de jaarvergadering zal om 20.15 uur het Kwartjesvolk optreden in
de Biesbosch (grote) zaal.
Introducees zijn welkom

Terugblik lezing Louw Eijben:
Een zeer geslaagde lezing, lees het volledige verslag op onze website.

Open Monumentendagen 8 en 9 september:
Het thema dit jaar is “In Europa, over de grenzen heen”
Op zaterdag 8 september zal de Heemkundekring een activiteit organiseren.
Nadere berichtgeving volgt.

20- jarig bestaan Heemkundekring Made en Drimmelen
Zowel de lezing van Chris De Stoop als het optreden van het “Kwartjesvolk” is een
activiteit in het kader van ons 20-jarig bestaan.
Ook een verzamelalbum met foto’s van diverse activiteiten van de afgelopen jaren is te
zien op onze website: www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl.
Er volgen meer activiteiten waar wij u bijtijds van op de hoogte zullen brengen.

Excursie op 26 mei:
Wij hebben het plan om een bezoek aan het museum van de
KLuHV “Koninklijke Luchtmacht Historische Vliegtuigen” Gilze-Rijen te brengen.
Kosten zijn € 25,Wij zullen met eigen vervoer gaan.
Nadere berichtgeving volgt.

Vacature:
Na de functie meer dan tien jaar voortreffelijk te hebben uitgevoerd, heeft de
penningmeester van Heemkundekring Made en Drimmelen aangegeven deze
werkzaamheden aan een opvolger te willen gaan overdragen.
Het bestuur van onze kring is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester die de
financiële afwikkeling van de verenigingszaken op zich wil nemen. Financiële
deskundigheid is daarbij geen eerste vereiste. Wel zorgvuldigheid en integriteit. Hij of zij
kan uiteraard rekenen op de collegiale steun van een momenteel uit zeven personen
bestaand bestuur. Daarnaast heeft de huidige penningmeester toegezegd voor een
warme overdracht te zullen zorgen.
De man/vrouw die zich aangetrokken voelt onze bijna driehonderd leden een nieuwe
penningmeester te bezorgen, verzoeken wij vriendelijk contact op te nemen met een van
de bestuursleden. Het adres van onze secretaris is:
Gerard Thijssen,
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made.
Tel: 0162683323

E-mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

De Heemkundekring wil het onderstaande bericht nogmaals onder uw aandacht
brengen:

Ook dit jaar doet de Heemkundekring Made en Drimmelen mee met de Rabobank
Clubkas Campagne.
De afgelopen jaren hebben onze leden ons goed bedacht met stemmen waardoor wat
extra geld in kas kwam, waarvoor nog onze dank.
Wij kunnen daardoor wat extra activiteiten voor onze leden organiseren.
Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen voor de stemperiode per post een unieke
code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018
brengen zij hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe
dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging mogen worden uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u
niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek?
Dan kan hij/zij tot 1 maart 2018 lid worden en meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen
kan via de website www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje ‘De voordelen van het
lidmaatschap’.
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