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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij U uit voor een lezing die wordt gehouden op
Dinsdag 7 februari 2012 in ‟t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De lezing begint om 20.00 uur
Voor deze lezing hebben wij de heer Paul Spapens uitgenodigd die ons komt
vertellen over “Volkskathedralen”
Deze lezing gaat over (Maria) kapellen in het Brabantse land.
De lezing is openbaar, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Zie voor informatie elders in deze nieuwsbrief

Onze nieuwe huisvesting “Oude misdienaarsacristie” Bernarduskerk
Zoals U al eerder van ons vernomen hebt, gaan we verhuizen. Nadat Volksbelang ons had
medegedeeld dat we onze huidige huisvesting dit voorjaar dienden te verlaten, zijn we blij een
nieuw onderkomen te hebben gevonden. We zijn uitgekomen in de “oude misdienaarsacristie”
van de Bernarduskerk in Made. Een mooie ruimte die wij voor meerdere jaren kunnen gebruiken.
Op dit moment zijn een aantal enthousiaste leden al aan het schoonmaken en inrichten zodat we
over een poosje onze spullen kunnen overbrengen.
Wij danken het kerkbestuur voor het mogen huren van deze mooie ruimte maar ook danken wij
woningstichting “Volksbelang” voor de periode waarin we onze huidige locatie aan de
Hoefkensstraat van hen mochten gebruiken.
Het bezoekadres wordt nu Misdienaarsacristie Bernarduskerk, Ingang via het parkeerterrein
Kloosterhof in Made.
Als alles over is houden wij „open huis‟ zodat u, als lid, een kijkje kan komen nemen in onze
nieuwe huisvesting
E-mail
Nogmaals vragen wij aan u: mocht u een E-mail adres hebben, laat het ons weten. Dan krijgt u de
volgende Nieuwsbrief via E-mail bij u in huis, gemakkelijk en goedkoop.
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Terugblik lezing van dr. Piet Martens,
“vissen voor de prins, vissen voor de keizer”.
Op 13 december 2011 hadden we Piet Martens uitgenodigd voor een lezing over het (zalm)vissen
in en om de Biesbosch. Met zo‟n 70 personen zaten we in het zaaltje van ‟t Tapperijke in Made
om te luisteren naar zijn boeiend verhaal. Met passie en goed onderbouwde beelden liet hij het
rijke leven zien van de visvangst hier bij ons in de buurt.
Zalmsteken midden op de Amer en in de Biesbosch die bijzondere namen hadden. Namen die
ons nog steeds bekend in de oren klinken als honderdendertig of gijster.
Blij waren we weer met de komst naar deze lezing van veel Biesboschgidsen .

Web Master.
Zoals u weet hebben wij ook een website.
Deze site hebben wij ondergebracht bij “Kijk
op Drimmelen”. Die heeft ons laten weten
dat de site op termijn wordt opgeheven zodat
we nu zelf een website moeten maken en
onderhouden.

Wij zijn nu op zoek naar iemand die dat voor
ons wil doen. Onze huidige site kan in zijn
geheel worden overgenomen, maar
onderhoud is wel nodig. Is er iemand die dat
voor ons wil doen dan horen wij dat graag.
Informatie bij de secretaris.

Bezorgen Nieuwsbrief en De Klok
Om de kosten voor onze vereniging te beperken brengen wij de Nieuwsbrief en “De Klok” in Made
en Drimmelen zelf rond. Omdat er wel eens verloop is in deze bezorgers vragen wij aan u: hebt
u eens in de 6 weken eens een verloren uurtje tijd voor de vereniging? Laat het weten bij ons
bestuurslid Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34, Made telefoon 0162-683323 E-mail
Heemkundemadedrimmelen@hotmail.com

Activiteiten heemkundekring winter voorjaar.
7 febr.
3 maart
3 april

Lezing over “Volkskathedralen” (Mariakapellen) door de heer P. Spapens.
Een zaterdagochtend -excursie naar de eendenkooi in Terheijden (Zeggepolder)
Algemene ledenvergadering; daarna een lezing over “Ouwe vèrrekes,
huisslachtingen in de tijd van vroeger”.

Excursie eendenkooi Terheijden
Zoals u hierboven ziet staan gaan we op zaterdagmorgen 3 maart 2012 op de fiets (auto) naar
de eendenkooi aan de Schimmert (schelpenpad) in de Zeggepolder te Terheijden. Wij worden
daar ontvangen door de heer Kees Rompa (Staatsbosbeheer) die ons in twee uur tijd de gehele
kooi laat zien.
We vertrekken vanuit de Hoefkensstraat 7, om 9.30 en komen ongeveer 12.30 uur terug.
De kosten zijn € 5,-- per persoon.

Nieuwsbrief Heemkundekring “Made en Drimmelen” Jaargang 15 nummer 1

blad 3

Boeiend verhaal in Made over „Volkskathedralen‟
Lezing over Mariakapellen als middelpunt van
hedendaagse volksdevotie in Noord-Brabant
In ‟t Tapperijke aan de Markstraat 9 in Made geeft Paul Spapens op 7 februari een lezing
over de geschiedenis van de Mariakapellen van Brabant en hoe die tegenwoordig in het
middelpunt staan van de volksdevotie. Nu de ontkerkelijking bijna totaal is, wordt het
volksgeloof steeds belangrijker en daarin speelt Maria de hoofdrol. Er ontstaan tal van
nieuwe rituelen rondom de Mariakapellen. Deze interessante lezing met veel foto‟s begint
om 20.00 uur en wordt georganiseerd door de heemkundekring Made en Drimmelen.
Paul Spapens is dagbladjournalist en schrijver. Als schrijver is hij gespecialiseerd in de
volkscultuur van de Noord-Brabanders. Hij schreef tientallen boeken over onderwerpen als
carnaval, kermis, eten, smokkelen, het Rijke Roomsche Leven, bijgeloof en volksgeloof. Recent
beleefde het boek „Huisjes van Ons Moeder‟ met aquarellen van Aart van Woensel een tweede
druk. In dit boek beschrijft Paul Spapens vele tientallen Mariakapellen in Noord-Brabant. Zowel de
inhoud van het boek als van de lezing is grotendeels gebaseerd op eigen onderzoek.
In het boek „Huisjes van Ons Moeder‟ vertelt Paul Spapens niet alleen de geschiedenis van de
talrijke Brabantse Mariakapellen, hij gaat vooral ook in op het hedendaagse gebruik in het
volksgeloof. Wat hij daarover te vertellen heeft, zal voor veel mensen verrassende informatie zijn.
Want in deze ontkerkelijkte wereld maken de Mariakapellen in Noord-Brabant een sterke bloei
door. Paul Spapens noemt ze dan ook volkskathedralen. Daarbij worden jaarlijks nieuwe
Mariakapellen gebouwd. Dit alles en nog veel meer komt aan bod tijdens de met vaart en verve
gebrachte lezing.

Het Stokske bij kasteel Nieuw Herlaer St Michielgestel

Foto: Paul Spapens
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Van de fotowerkgroep

Begin januari ontvingen wij via de website van onze vereniging het volgende emailbericht met
foto:
Dag secretaris,
Deze foto is in mijn bezit.
Er staat op: Made - onbekend.
Kunt u mij verder helpen met uw fotogroep?
Met vriendelijke dank,
Cees Prinsen
Conservator HK Hilvarenbeek
Binnen de fotowerkgroep en het bestuur van onze vereniging hebben we geprobeerd te
achterhalen wie er op deze foto staan
Niemand herkende één van de personen.
Onze vraag aan u is:
Herkent u één of meer mensen op deze foto?
Weet u of deze dames deel uitmaakten van een groep of vereniging?
Zo ja van welke vereniging?
U kunt uw reactie laten weten via het mailadres van onze vereniging:
heemkundemadedrimmelen@hotmail.com.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Gerard Beckers (0162-685777) of met Wijnand van
Gils ( 0162-680608)

