NIEUWSBRIEF
Jaargang 15 – Nummer 2, maart 2012

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij U uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op
dinsdag 3 april 2012 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De vergadering begint om 19.30 uur
Zie elders in deze Nieuwsbrief blz. 2,3,4,5 en 6.
Na deze vergadering, omstreeks 20.15 uur, zal
de heer Rien Vermaire
een lezing verzorgen over:

“Huisslachtingen in de tijd van vroeger”
Deze lezing is openbaar, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij U uit om afscheid te nemen van onze huisvesting aan de
Hoefkensstraat 7 te Made
Op dinsdagavond 10 april 2012 .
Onze huisvesting is om 19.30 uur open
Op deze afscheidsavond zal een film worden vertoond van Kloosterlingen die
vertellen over het Kloosterleven,
Verder een gezellig samen zijn.

Lezing Rien Vermaire “Huisslachtingen”
Op dinsdag 3 april om 20.15uu (na onze Ledenvergadering) komt de heer Rien Vermaire een lezing houden
over “Ouwe vèrrekes, huisslachtingen in de tijd van vroeger”. Deze voordracht wordt gehouden in het
smeuïge Brabantse taal en gaat over slachtingen die vroeger thuis plaats vonden.
Terublik lezing “Volkskathedralen” (Maria kapellekens)
Paul Spapens een rasverteller hield ons op 7 februari bezig met zijn verhaal over „Volkskathedralen‟of beter
gezegd de vele (Marie) kapellekens die in ons Brabant staan. Met schitterende beelden en vele anekdotes
boeide hij de 40 aanwezigen (die het koude weer hadden getrotseerd). Speciaal had hij een hoofdstuk over
de veldkapellen bij ons in de omgeving.
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Aan de leden van de heemkundekring “Made en Drimmelen”
Agenda van de algemene ledenvergadering op dinsdagavond 3 april 2012 in ’t Tapperijke,
Marktstraat 9 te Made aanvang 19.30 uur.
1.

Opening van de vergadering door de voorzitter de heer L. van Suijlekom.

2.

Mededelingen.

3

Notulen van de vorige algemene ledenvergadering van 12 april 2011 (zie blad 3-4 in deze Nieuwsbrief)

4.

Jaarverslag van de secretaris over 2011 (zie blad 5-6-7 in deze Nieuwsbrief)

5.

Financieel overzicht (op de vergadering aanwezig)
 rekening 2011 met verantwoording
 begroting 2012
 verslag van de leden van de kascommissie: de heer Johan Ackermans en mevrouw Henny de
Bruijn
 instellen nieuwe kascommissie

6

Bestuursverkiezing.
 Zoals u in het „schema van aftreden‟ ziet, is de heer Cor Knoop dit jaar aftredend. Hij heeft te
kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.
Het bestuur stelt voor om de heer Cor Knoop opnieuw in het bestuur te benoemen.
Kandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris van onze
vereniging.
Schema van aftreden
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

Louis van Suijlekom
Gerard Beckers
Gerard Thijssen
Juliën Mariman en Piet Baart
Cor Knoop

7.

Huisvesting. „De oude misdienaarsacristie‟
 Zoals u al weet zijn wij aan het verhuizen van onze schitterende locatie aan de Hoefkensstraat
7 naar „De oude misdienaarsacristie‟ van de Bernarduskerk ingang parkeerterrein Kloosterhof.
Met enkele vrijwilligers hebben de nieuwe huisvesting op en top gemaakt en we hopen op
zaterdag 31 maart te verhuizen.
 In de loop van het jaar nodigen wij u allen uit om, op een opendag, eens te komen kijken.

8

Activiteiten 2012
 Monumentendagen 8 en 9 september. Thema: Groen van Toen
 Dagexcursie zaterdag 29 september
 Lezingen

8

Rondvraag

9.

Sluiting van de vergadering
Pauze.
Met daarna om ongeveer 20.15 uur de lezing van de heer Rien Vermaire “Huisslachtingen”.
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Notulen van de algemene ledenvergadering heemkundekring “Made en Drimmelen” van 12 april
2011
Plaats: zaal ‟t Tapperijke‟, Marktstraat 9, Made
Aanwezig: ongeveer 45 leden
1. Opening van de vergadering
De voorzitter de heer L.van Suijlekom opent om ongeveer 19.30 uur de vergadering en heet
iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
De secretaris de heer Cor Knoop deelt mee dat enkele leden zich mondeling dan wel
hebben afgemeld voor deze vergadering.

schriftelijk

3. Notulen van de algemene ledenvergadering 13 april 2010
De notulen van de algemene ledenvergadering van 13 april 2010, werden, onder dankzegging aan
de secretaris, goedgekeurd.
4.

Jaarverslag van de secretaris over 2010
De secretaris gaf een korte toelichting op het verslag en deelde mee dat de open
monumentendagen op 11 en 12 september 2010 een geweldig succes zijn geweest. niet alleen zijn
in de “smederij” van de firma Siemerink aan de Oude Kerstraat 7, meer dan 500 bezoekers
geweest, het heeft ons ook nog enkele nieuwe leden opgeleverd.
Het jaarverslag werd met dank aan de secretaris goedgekeurd.

5. Financieel overzicht (op de vergadering aanwezig)


Rekening 2010 met verantwoording
Met een presentatie van de rekening 2010 op het scherm verantwoordde de penningmeester
uitgebreid de in- en uitgaven over 2010. Hij wees op het financiële overschot van 2010 maar
vertelde er meteen bij dat dit mede een gevolg was van de schenking van de huurpenning door
Woningstichting “Volksbelang” en dat de betaling van één uitgave van “De Klok” naar 2011 was
doorgeschoven.
Verder verzocht hij om de contributie via een volmacht te mogen innen omdat inning via
acceptgirokaarten erg duur is. Machtigingen waren aanwezig op de vergadering



Begroting 2011
Ook de begroting werd gepresenteerd via het scherm. Enkele begrotingsposten werden nader
toegelicht. Vooral wees de penningmeester op de hoge portokosten voor het bezorgen van “De
Klok” en „Nieuwsbrief”. Graag zag hij dat deze kosten in de toekomst beperkt kunnen worden.
Enkele leden waren van mening dat portokosten van “De Klok”onder de betreffende leden in
rekening gebracht konden worden.
Anderen vonden dat kosten veroorzaakt door relatieve dure acceptgiro‟s door deze leden zelf
zouden moeten worden betaald
Mevr. R. Janssens stelde voor om “leden die buiten Made en Drimmelen wonen, “De Klok” af
te laten halen bij bestuursleden.
Volgens de heer W. van der Veeke kon “De Klok” ook digitaal verstuurd worden.
Afgesproken werd dat de reacties worden besproken in het bestuur en dat die met een voorstel
komt om de uitgaven op porto en andere kostenposten te verlagen.
Dit financiële gedeelte werd met dank aan de penningmeester afgesloten



Verslag van de Kascommissie
Voordat de heer Clemens de Witte het verslag van de kascommissie voorlas, deed hij namens
de commissie de volgende voorstellen:
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De excursies zouden kostendekkend kunnen worden begroot;
Automatisch incasso zou voor alle leden moeten gelden;
Digitaal verzenden van de “Nieuwsbrief” zou papierbesparing en verlaging van portokosten
met zich meebrengen;
In de toekomst zou overwogen kunnen wordende contributiegelden
(jaarlijks/tweejaarlijks) met de inflatie mee te verhogen.
Verklaring

Namens de heer Johan Ackermans, aanwezig op de vergadering, las de heer Clemens de
Witte het verslag voor. De kascommissie maakte complimenten aan de penningmeester voor
de goed verzorgde financiële administratie en vroeg de vergadering om de penningmeester
over 2010 decharge te verlenen.
Hierop werd ingestemd met applaus.
Het verslag en de verklaring zijn te verkrijgen bij het secretariaat


Instellen nieuwe kascommissie
In plaats van de heer Clemens de Witte werd in de kascommissie mevr. Henny de Bruijn
gekozen. De kascommissie 2011 bestaat uit de heer Johan Ackermans en mevr. Henny de
Bruijn

6.

Bestuursverkiezingen


Volgens het schema van aftreden 2011 was de heer Juliën Mariman aan de beurt om af te
treden. Hij had te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen. Er hadden zich geen andere
kandidaten gemeld. De heer Juliën Mariman werd herkozen in het bestuur.



Omdat de heer Jan van Gurp het bestuur had verlaten i.v.m. zijn wethouderschap in onze
gemeente, was er een vacature ontstaan in het bestuur.
De heer Piet Baart, In de Tuyn 3, 4921 BW Made gaf aan lid te willen worden van het bestuur.
Hij werd bij acclamatie en met applaus gekozen in het bestuur.

7. Activiteiten





Onze leden de heren Wijnand van Gils en Gerard Thijssen hebben dit voorjaar een cursus
genealogie samengesteld en gegeven. Deze cursus is een groot succes gebleken. Er zijn
plannen om bij voldoende deelname in het najaar deze cursus te herhalen.
De voorzitter deelde mee dat we ook dit jaar deelnemen aan de monumentendagen op
zaterdag en zondag 10 en 11 september a.s. Het thema is: Nieuw gebruik – Oud gebouw.
Wij hebben inmiddels contact gehad met de woningstichting “Volksbelang” om in de
Blasiuskerk een kleine tentoonstelling en een presentatie te houden over dit thema.
Verder deelde de voorzitter mee dat o.a. de dagexcursie doorgaat en net als vorig jaar
zaterdag met Kermis. Dat is dus dit jaar op zaterdag 24 september.

8. Rondvraag
Hiervan werd geen gebruik gemaakt
9.

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankte iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sloot om 20.15 uur de
vergadering.

Hierna volgde een pauze om daarna de heer Karel Govaerts uit Merksplas aan het woord te
laten voor de boeiende lezing over landlopers in België en Nederland.
In totaal waren ruim 60 personen aanwezig bij deze lezing
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Jaarverslag secretaris Heemkundekring “Made en Drimmelen” 2011
Lezing van Hans Koopmanschap op 15 februari.
In de zaal van ‟t Tapperijke” waren zo‟n 70 personen aangeschoven om te luisteren naar de lezing van de
heer Hans Koopmanschap met als titel “Made en Drimmelen in de late Middeleeuwen”. We werden op
een interessante wijze bijgepraat over de meest recente archeologische onderzoeken die hier in Made en
Drimmelen de laatste jaren plaatsvonden.
Workshop Genealogie
Onder leiding van Wijnand van Gils en Gerard Thijssen is er een Workshop gehouden op 24 Februari en 3,
10, en 17 maart over Genealogie (Stamboom onderzoek) zo‟n 18 cursisten hebben hier aan deelgenomen.
Algemene ledenvergadering 12 april.
In deze vergadering is de begroting 2011 goedgekeurd en aan de penningmeester is, na een duidelijke
uitleg over de financiën en op voordracht van de kascontrolecommissie, decharge verleend voor het beheer
van de penningen in 2010.
De heer Piet Baart is gekozen en de heer Juliën Mariman is herkozen in ons bestuur.
de

ste

Lezing gevangeniswezen in de 19 en 20 eeuw op 12 april .
de
De heer Karel Govaerts uit Merksplas (B) kwam een lezing verzorgen over het gevangeniswezen in de 19
eeuw.
Op informatieve en humoristische wijze vertelde de heer Govaerts over het leven en werken in de
strafkoloniën.
De ruim 60 aanwezigen waren onder de indruk van zijn verhaal en zeker ook van de beelden die hij liet
zien. De heer Govaerts maakte ons ook attent op de vergelijking met de uitgeprocedeerde asielzoekers die
in deze tijd als landlopers niet van stad naar stad reizen maar van land naar land. De ironie wil dat velen
van hen, nu ook opgesloten zitten in Merksplas. Kortom een avond met een leuke verteller en een educatief
onderwerp.
Museum “Eind van den Hout” op 20 mei.
Op vrijdagavond 20 mei vertrokken zo‟n 35 leden en introducés op de fiets naar het museum “Eind van den
Hout”. In de ouderlijke boerderij van Jan van der Made is een schitterend museum ingericht. Een echt
boerderijmuseum met veel huishoudelijke voorwerpen uit grootmoedertijd. Ook voor de natuurliefhebbers
viel volop te genieten. De werf rond de boerderij is omgetoverd tot een waar natuurpark.
De presentatie door Jan en Els van der Made was geweldig en dat maakte mede deze avondexcursie tot
een succes.
Monumentendagen op 10 en 11 september zeer geslaagd.
De Open Monumentendagen van 10 en 11 september jl. zijn ook in Made en Drimmelen weer zeer
geslaagd geweest. Inspelend op het landelijke thema “Nieuw gebruik – Oud gebouw” was in de hal van het
“nieuwe appartementengebouw” in de “oude Blasiuskerk” aan de Zuideindsestraat een tentoonstelling
ingericht. Tijdens deze tentoonstelling lieten wij 15 verschillende afbeeldingen van oude gebouwen in de
plaatsen Made en Drimmelen zien die een nieuw gebruik hebben gevonden. We mochten meer dan 300
bezoekers verwelkomen die heel wat herkenden.
Ook in Drimmelen was op zaterdag 10 september de Protestante kerk aan de Herengracht open. Daar
mocht onze voorzitter, de heer Louis van Suijlekom, zo‟n 100 bezoekers verwelkomen.
Dagexcursie naar Merksplas/Turnhout zaterdag 24 september.
Met een volle bus en dus 50 personen kwamen we bij het gevangenismuseum in Merksplas aan. De koffie
stond klaar met een “Klosjaars Kramiekske”. Een compleet overzicht van de gevangeniswereld was hier te
zien. Daarbij kwam nog de bevlogen uitleg van een gids die alles met de nodige anekdotes en kennis wist
te brengen.
Na een uitgebreide “Kempische” koffietafel (met gehaktballen en warme krieken) in Turnhout werden we
om 14.00 uur opgehaald door twee gidsen van de stad Turnhout. Na een rondwandeling, waarbij de
schitterende R.K. Kerk, het Begijnhof en het Kasteel van de stad werden bezocht, namen we een
afzakkertje op de mooie Markt van Turnhout om daarna te vertrekken naar huis.
Een geslaagde,mooie, leerzame excursie.
Lezing van dr. J.W.M. Schulten, 11 oktober.
Op zijn lezing “Stille getuigen van oorlogen uit het verleden” waren 65 toehoorders afgekomen. Soms sprak
de heer Schulten over herkenbare stille getuigen uit oorlogen maar ook verrassende nieuwe militaire
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restanten besprak hij. Het mooie van zijn lezing was dat over restanten werd gesproken van de
Tachtigjarige Oorlog in deze streek, maar ook over de laatste Wereldoorlog. Ter ondersteuning van zijn
lezing presenteerde de heer Schulten mooie beelden van bekende maar ook minder bekende militaire
objecten in onze omgeving; zoals De Linies van den Hout, Munnickenhof en Steelhoven, de Spinola Schans
en de Kleine Schans in Terheijden, de Linie van Breda en de Princentafel in de Seetersebossen.
Een leerzame avond die nog in het voorjaar een gevolg zal krijgen in de vorm van een fietstocht met de
heer Schulten langs enkele van deze stille getuigen.
Lezing van dr. Piet Martens, 13 december.
De heer Piet Martens hebben we 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 met goed onderbouwde beelden liet hij het rijke leven zien van de vroegere
visvangst hier bij ons in de buurt. Zo maakte hij ons bijvoorbeeld attent op zalmsteken nu midden op de
Amer of in de Biesbosch met bijzondere namen als Gijster, of Honderdendertig.
Huisvesting
In april 2011 kregen we van de Woningstichting “Volksbelang” bericht dat onze huisvesting aan de
Hoefkensstraat per 1 mei 2012 werd opgezegd. Hoewel we wisten dat de huisvesting tijdelijk gebruikt mocht
worden, kwam dit toch onverwacht. Een prachtige locatie waar iedere werkgroep een eigen kantoor had en
ook faciliteiten als een keuken en instructie/les ruimte niet ontbrak, nogmaals danken wij de Woningstichting
voor het gebruik van deze ruimte.
Ons bestuur had een jaar om naar een vervangende huisvesting te zoeken. Dat is gelukt! Met prettige
medewerking van het kerkbestuur van de Vijf Heiligen Parochie hebben we de beschikking gekregen van de
“Oude misdienaarsacristie” van de Bernarduskerk. Ingang hiervan is aan het parkeerterrein van het
Kloosterhof. Enkele leden zijn volop bezig om deze ruimte wat op te knappen. Daarna zal in de loop van het
voorjaar de verhuizing plaatsvinden. Te zijner tijd zullen we „open huis‟ houden zodat ieder lid of
belangstellende een kijkje kan komen nemen in deze mooie huisvesting.
Gemeentelijke subsidie
Een tweede domper ( met een minder happy end) was dat de Gemeente Drimmelen onze subsidie flink
bekortte. Van € 860,-- subsidie in 2012 blijft er in 2013 maar € 200,-- over. Met andere woorden: € 660,-worden we gekort. Wij hebben natuurlijk volop geprotesteerd tegen deze beslissing en gewezen op de
maatschappelijke betrokkenheid van onze vereniging, maar het heeft niet mogen baten.

En verder














Op 01-01-2012 hadden we 260 leden (7 leden meer dan 01-01-2011)
Het bestuur is negen maal in vergadering bijeen geweest.
De heer Goof Akkermans heeft dit verslagjaar ons bestuur verlaten.
Op 12 april hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden.
Drie maal hebben we vergaderd met Brabants Heem (provinciaal en regionaal).
Driemaal is ons periodiek “De Klok” uitgekomen met de doorlopende nummers 37, 38 en 39.
Nummer 38 was gezamenlijk met de Heemkundekringen “De Vlasselt” uit Terheijden en
Wagenberg en “Willem Snickerieme”uit Hooge en Lage Zwaluwe.
Zeven keer heeft u onze “Nieuwsbrief” jaargang 14 ontvangen.
De derde woensdag (behalve de zomermaanden) van de maand was er inloopmiddag in onze
huisvesting Hoefkensstraat 7, in Made. In onze nieuwe huisvesting zal dit niet meer mogelijk
zijn. Natuurlijk blijven leden met vragen of mededelingen, na afspraak met een van de
bestuursleden) altijd van harte welkom.
Ook dit jaar continueerden we de dertiger jaren verhalen in ‟t Carillon . De heren Anton Braat
en Goof Akkermans (Govert Antonius) verzorgen elke week oude krantenartikelen met een
oude foto in dit weekblad.
Ook dit jaar kregen wij van Michiel Peeters, correspondent van ‟t Carillon, de gehele jaargang
van 2010. Niet zo maar losse exemplaren maar netjes ingebonden in “goud op snee”. Ook
mochten wij van hem ontvangen alle exemplaren van “Het Mays Nieuwsblad” dat in het jaar
1993 is uitgegeven door EMSI.
Wij danken Michiel van harte voor deze schenking
Werkgroepen
Hieronder vindt u een overzicht van deze werkgroepen. Mocht u interesse hebben om deel te
nemen aan een of meerdere werkgroepen dan bent u van harte welkom:
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Fotowerkgroep onder leiding van Gerard Beckers, Het verzamelen van (oude) foto‟s uit
ons werkgebied en vooral de foto‟s en de eventuele personen op die foto‟s thuisbrengen.
Werkgroep cartografie onder leiding van Cor Knoop, oude kaarten, plattegronden en
vooral kadasterkaarten onderzoeken.
Werkgroep historisch onderzoek/genealogie onder leiding van Juliën Mariman en Louis
van Suijlekom. Het verzamelen en onderzoeken van historische gebeurtenissen uit ons
werkgebied..
Bibliotheek en archief onder leiding van Piet Baart. Het beheer van onze bibliotheek en
ons archief.
Redactie “De Klok” onder leiding van Piet Baart, het drie maal per jaar uitbrengen van ons
periodiek “De Klok”.
Bidprentjes het verzamelen (scannen) en ordenen van de vele duizenden bidprentjes. Op
dit moment zijn daar Wijnand van Gils, Toos Theuns en Rina Janssens mee bezig.

Contributie
Onze penningmeester de heer Gerard Beckers, laat weten dat binnenkort de uitnodigingen voor
contributiebetaling de deur uitgaan. Veel van onze leden hebben onze penningmeester hiervoor
gemachtigd. Dat is een hele goede zaak.
Daarom vraagt hij aan ieder die dat nog niet heeft gedaan hem alsnog te machtigen.
Vraag een machtigingsformulier aan bij de penningmeester of secretaris (bij de lezing zijn ze aanwezig) en
vul die in.
De contributie is voor volwassenen € 20,-- , voor huisgenoten van leden € 5,-- per jaar
Terugblik Ochtend excursie eendenkooi Terheijden
Op zaterdagmorgen met 30 personen op de fiets naar de Eendenkooi in de Zeggepolder te Terheijden.
Schitterend weer een goede ambiance binnen een mooie natuur, beter kon het niet.
Welkom geheten door de vrijwilligers van Staatsbosbeheer. In twee ploegen werden wij door “De Kooi”
rondgeleid . De twee vertelde honderd uit over de omgeving maar vooral over de werking van de kooi maar
ook de ligging van deze mooie eendenkooi in het polderlandschap.
Volgende activiteiten
 Jaarvergadering op 3 april met daarna een lezing over huisslachtingen „Tapperijke
 10 april afscheid van onze huisvesting in de Hoekensstraat 7, met een film over het Kloosterleven
door kloosterlingen.

