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Beste leden,
En dan is het 2021 en denken we dat wij ons leven en activiteiten weer op
kunnen pakken.
Plannen genoeg daar ligt het niet aan, maar nu zitten wij midden in een lockdown.
De corona-epidemie laat het nog steeds niet toe om met elkaar in contact te
komen.
Dit vinden we buitengewoon jammer. Graag willen wij weer activiteiten
organiseren waarbij wij u kunnen ontmoeten, maar helaas. De
verwachtingen zijn niet erg hoopvol. Het kan nog een hele tijd duren voordat
we in de gelegenheid zijn om elkaar te zien. Laten we hopen dat de vaccins
voldoende perspectief bieden om weer met elkaar in contact te komen.
Via deze brief willen we u informeren over activiteiten die dit jaar hopelijk
doorgang kunnen vinden. Daarnaast presenteren we enkele websites waar u
in deze tijd van veelvuldig thuiszitten hopelijk enig plezier aan kunt beleven.
In de nieuwsbrief van de heemkundekring ‘De Oranjeboom’ (Breda), lazen
we dat er twee informatieve presentaties over deze stad waren geplaatst op
YouTube.
Frans Gooskens hield daarbij een lezing met ondersteuning van allerlei
beelden over de pest in Breda. Deze lezing kunt u vinden via deze link
Ook over de cholera-epidemieën die tussen 1832 en 1893 veel doden met
zich meebrachten in vooral de arme wijken van
Breda heeft Gooskens een presentatie gemaakt die u
via deze link kunt vinden.
Nu covid-19 al bijna een jaar ons land in zijn greep
houdt en het enkel is toegestaan om een wandeling
te maken, kan ik me voorstellen dat u iets anders wil
dan het ‘gewone rondje om de kerk’. Niets kan zo
dodelijk zijn als dagelijkse sleur.
Op de website van izi.travel vindt u meer
mogelijkheden om de saaiheid van de dagelijkse
wandeling te doorbreken.

Op deze site staan verschillende wandelingen uit onze gemeente maar ook
uit andere naburige gemeenten die het bezoeken zeker waard zijn.
Meer weten over deze site, klik dan op deze link.
Als u een wandeling zoekt specifiek over Drimmelen klik dan hier, en voor
Made klik op deze link. Voor een wandeling in Lage Zwaluwe klik hier,
Mocht een bezoek aan een buurgemeente niet mogelijk zijn en bent u
woonachtig in Made, dan wil ik u mede namens het bestuur het boekje
‘Rondleiding door Made’ dat onze kring in 2008 heeft doen verschijnen nog
een keer onder uw aandacht brengen. In dit boekje treft u een plattegrond
aan met beschrijving van historische plekken in het dorp. Hetzelfde geldt
uiteraard voor Drimmelen. In onze uitgave van De Klok 15e jaargang nummer
2 van augustus 2013 kunt u een historische
wandeling door het dorp maken. Met veel
informatie en prachtige foto’s.
Misschien bent u er vanwege werkzaamheden
nooit toe gekomen om deze wandeling te maken
maar is het wellicht nu de kans om dit te doen.

We willen u wijzen op een aantal belangrijke
ontwikkelingen die we als kring regelmatig
ontvangen. Op onze website heeft Frank Jorna
enkele lezenswaardige documenten en links
geplaatst die de moeite van het lezen zeker
waard zijn.
Tot slot wensen wij u veel plezier met bovenstaande suggesties.
Mocht u zelf een idee of tip hebben, dan stellen wij het zeer op prijs als u die
aan ons wil laten weten via heemkundemadedrimmelen@gmail.com.
Om de links te kunnen openen: ctrl toets gebruiken

Bernardusboek.
Het Bernardusboek is in de losse verkoop goed verkocht, degenen die nog
een boek willen kopen voor € 15,- er zijn nog enkele boeken beschikbaar.
In Memoriam
Op 5 januari bereikte ons het bericht dat ons lid Leo van Meel op 3 januari is
overleden.
Leo was sinds enkele jaren lid van de Heemkundekring Made en Drimmelen.
Wij wensen zijn vrouw Petra, kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en
sterkte om dit verlies te verwerken.

