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UITNODIGING

Hierbij nodigen wij U uit voor een gratis fietsexcursie op
Zaterdag 16 juni 2012 langs verdedigingswerken in onze omgeving.
Deze fietsexcursie start om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein “Kloosterhof” nabij
onze nieuwe huisvesting “oude misdienaarsacristie”
Graag opgave vooraf
Introducés zijn van harte welkom. (Beschrijving zie onder)

Fietsexcursie zaterdag 16 juni
Op 11 oktober jl. hield de heer J. Schulten voor onze kring een prachtige lezing over uit vroegere
tijden stammende, nog aanwezige verdedigingswerken in onze omgeving. De heer Schulten
stelde destijds voor om deze relicten nog eens met de fiets te gaan bekijken. Ondanks zijn drukke
agenda is hij daarom bereid ons op zaterdag 16 juni a.s. uitleg te geven bij de Princentafel /
Kogelvanger tussen Oosterhout en Teteringen.
Daarom starten wij bij onze nieuwe huisvesting de “Oude misdienaarsacristie”
,parkeerterrein Kloosterhof, op zaterdag 16 juni om 9.00 uur voor een fietstocht langs
diverse verdedigingswerken.
We fietsen direct langs het Markkanaal bij Ter Aalst naar de Princentafel/Kogelvanger. Daar volgt
uitleg van de heer Schulten. Daarna fietsen we over de Zwartedijk naar Schans “Spinola”.
Vandaar naar de kleine Schans te Terheijden en via de Linie van het Munnickehof en de Linie
Van den Hout weer naar Made. Onderweg proberen we ergens een kop koffie te drinken.
Geplande thuiskomst tegen het middaguur..
Graag vooraf aanmelden voor deze tocht!
Tel 0162-683642 of tel. 0162-683323 of caknoop@hetnet.nl
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Terugblik lezing Rien Vermaire “Huisslachtingen” op 3 april 2012
Op dinsdag 3 april om 20.15uu (na onze algemene ledenvergadering) hadden we Rien Vermaire
uitgenodigd om iets te vertellen over “Huisslachtingen”. Nu dat hebben we geweten. De ene
lachsalvo na de andere, van de 70 aanwezigen, vulde de zaal.
Een rasverteller in het smeuïge Brabantse dialect vertelde over het circus dat huisslachting heet,
zo zelfs dat een lid van onze vereniging ook nog, uit zijn hoofd, een rijm declareerde over de
“Huisslachting”. Een geweldige avond.
Algemene ledenvergadering


Voor deze lezing hadden we onze algemene ledenvergadering, waarin o.a de financiën
aan de orde kwamen. Onze penningmeester de heer Gerard Beckers liet ons aan de hand
van een lichtschermbeeld het wel en wee van de financiën van onze vereniging zien.
De kascontrole commissie bestaande uit mevr. Henny de Bruijn en de heer Johan
Ackermans vroeg de vergadering de penningmeester decharge te verlenen over het
gevoerde beleid, 2011.
De vergadering stemde hiermee in.



Tijdens de vergadering werd voorgesteld om overleden leden te noemen in de
Nieuwsbrief. In onze bestuursvergadering hebben wij hierover nagedacht en zijn tot de
conclusie gekomen dit niet te doen. Ons wordt het overlijden vaak te laat of niet
doorgegeven. Dit kan dan op zijn beurt weer tot vervelende en pijnlijke situaties aanleiding
geven.



Van het bestuur was de heer Knoop aftredend en herkiesbaar. De heer Knoop werd
herkozen in het bestuur, wel deelde hij mee dat in het lopend jaar naar een andere
secretaris uitgekeken dient te worden.
De Heer Jan-Willem Oome had zich aangemeld als bestuurslid, Jan-Willen Oome werd
gekozen in ons bestuur.



De volgende leden zijn lid van het bestuur:
Louis van Suijlekom, voorzitter.
Cor Knoop, Secretaris
Gerard Beckers, Penningmeester
Piet Baart, lid
Juliën Mariman, lid
Jan-Willem Oome, lid
Gerard Thijssen, lid

Huisvesting.
Inmiddels zijn we verhuisd van de Hoefkensstraat naar de “Oude misdienaarsacristie” van de
Bernarduskerk. Het juiste bezoekadres is: Oude misdienaarsacristie, aan parkeerterrein
Kloosterhof Made. Het postadres blijft bij de secretaris: Fresiastraat 24, 4921 HC Made.
Volgende activiteiten
 Zaterdag 16 juni 9.00 uur fietstocht langs verdedigingswerken (zie uitnodiging)
 Zaterdag en zondag 8 en 9 september monumentendag “Groen van toen”, uitnodiging volgt
 Zaterdag 29 september dagexcursie, uitnodiging volgt.

