NIEUWSBRIEF
jaargang 15 – nummer 4, augustus 2012
Secr. Cor Knoop
Fresiastraat 24
4921 HC Made
Tel 062-683642
e.mail: caknoop@hetnet.nl

Uitnodiging 1
Hierbij nodigen wij U uit voor de dagexcursie naar de
Nieuwe Hollandse Waterlinie te Naarden-Vesting en fort Altena
Deze dagexcursie is op zaterdag 29 september 2012 (kermiszaterdag) en we vertrekken
om 8.30 uur vanaf Park 1, te Made
De kosten zijn € 40.00 per persoon
Introducés zijn van harte welkom
.

Zie hieronder

Uitnodiging 2
Hierbij nodigen wij U uit voor een fietstocht door Made en Drimmelen ter gelegenheid van
de open monumentendagen op zaterdag en zondag 8 en 9 september.
Het thema dit jaar is “Groen van Toen” .
Wij hebben voor u een route uitgestippeld van zo’n 20 km, die voert langs zeker 18 plekjes
waar het groen van toen nog zichtbaar is. Naast een routebeschrijving krijgt U van ons bij
vertrek van deze groenplaatsen een beschrijving.
De kosten van een boekje : € 1,50 (per groep volstaat 1 boekje)
De start is bij onze huisvesting op het parkeerterrein Kloosterhof in Made (naast de
R. K. Bernarduskerk). U kunt vandaar tussen 10.30 uur en 14.00 uur vertrekken.

Iedereen is van harte welkom
Zie hieronder

Kamer van Koophandel nummer 18054542
Website: www. http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/
Bank: Rabobank Amerstreek nr. 15.06.33.750
E-mail algemeen: Heemkundemadedrimmelen@hotmail.com
Bezoekadres: “ Oude misdienaarsacristie” ingang Parkeerterrein Kloosterhof Made
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Monumentendagen 8 en 9 september
Op zaterdag en zondag 8 en 9 september zijn er de jaarlijkse nationale Open
Monumentendagen. Het thema dit jaar is “Groen van Toen”.
In Made en Drimmelen is veel groen en ook nog groen van toen. Dus uit vroegere tijden.
Een werkgroep is bezig om al dat groen van vroeger in kaart te brengen en ook de
betekenis van dat groen te omschrijven. (b.v. siccetarisse bos, leilinden Marktstraat,
kerkhof Oud Drimmelen, De Worp, enz.)
Voor de organisatie van deze dagen kunnen wij ook nog “extra handen”gebruiken. Mocht
u tijd en zin hebben om ons te komen helpen tijdens deze dagen dan bent u van harte
welkom.
Informatie bij: Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made. Tel. 0162-683323

’t Carillon
Ook dit jaar kregen wij van Michiel Peeters, correspondent van ’t Carillon, de gehele
jaargang van 2011. Niet zo maar losse exemplaren, maar netjes inbonden in “goud op
snee”. Inmiddels hebben wij van Michiel alle ’t Carillons gekregen. Netjes ingebonden van
1994 tot nu.
Wij danken Michiel van harte voor deze schenking.
Onderscheiden
Ook dit jaar zijn leden van onze vereniging door Hare Majesteit de Koningin
onderscheiden. Zover bekend zijn dat de heren Cees van Gurp uit Wagenberg en Domien
van den Berg uit Made. Heren van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke
onderscheiding.
Nieuwe website
Enkele mensen van onze vereniging zijn druk bezig om een nieuwe website te maken.
Onze oude indeling staat al op de nieuwe website en dat is :
http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/

Dag excursie naar De Nieuwe Hollandse Waterlinie te NaardenVesting en fort Altena.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie. Water was het
verdedigingswapen. Als de vijand eraan kwam, konden stroken weiland tussen Muiden en
de Biesbosch onder water gezet worden. Het land werd daardoor moeilijk begaanbaar
voor de vijand. De linie deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940.
Door hoogteverschillen in het landschap, bijvoorbeeld bij rivieren en dijken, bleven
sommige gronden droog en dus begaanbaar door de vijand. Deze kwetsbare delen van
de Waterlinie werden onder schot gehouden vanuit forten. Ook heeft de Linie vijf
vestingsteden: Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, als de Duitsers over de onder water gezette gebieden
vliegen, blijkt dat de Linie zijn verdedigingswaarde grotendeels heeft verloren.
Tegenwoordig heeft de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nieuwe functie. Het is nu een
prachtig gebied, waarin je de geschiedenis volop kunt beleven. Laat je verrassen!
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Het dagprogramma op zaterdag 29 september ziet er als volgt uit: (zie ook blad 4)
8.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.30 uur
13.45 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.15 uur
18.00 uur

Vertrek uit Made vanaf het gemeentehuis Park 1
Ontvangst en koffie met koek in de vesting Naarden (De Kapschuur)
Rondleiding/rondvaart door Naarden- Vesting onder leiding van stadsgids
Gezamenlijke lunch (Bordjes)
Wisselen de groepen rondleiding/rondvaart door Naarden- Vesting.
Vertrek naar Fort Altena
Aankomst Fort Altena tijd om een drankje en rond te kijken in het fort.
Vertrek naar Made
Aankomst in Made

U kunt zich vanaf heden opgeven voor deze reis.
De kosten verbonden aan deze excursie bedragen € 40,00 per persoon.
De personen die zich inschrijven krijgen na sluitingsdatum het verzoek de kosten te
voldoen.
U kunt zich inschrijven tot zaterdag15 september 2012.
Introducés zijn van harte welkom.
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier blad 5.
Dit formulier kunt u ingevuld deponeren in de brievenbus bij
Gerard Beckers,
Blockmekerstraat 50A
4921 SR Made
Tel. 0162-685777

Alice Heitling
Stelvenseweg 19,
4921 PL Made
tel. 0162-686183

Cor Knoop,
Fresiastraat 24
4921 HC Made
tel. 0162-683642

U kunt dit formulier ook e-mailen naar: heemkundemadedrimmelen@hotmail.com
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Kopieer deze flyer voor uw introducés

De jaarlijks reis van de Heemkundekring staat weer voor de deur.
Cor Knoop, Gerard Beckers en Alice Heitling hebben alle voorbereidende
werkzaamheden al gedaan zodat iedereen lekker kan gaan genieten van een
geweldige reis.
De reis staat in het teken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Onderweg krijgen jullie nog info hierover.
Waar gaan we naar toe?
Naarden- Vesting gaan we bekijken onder leiding van gidsen
En we gaan varen door de grachten.
Natuurlijk drinken we koffie en gebruiken we de lunch in het centrum.
Op de terugweg gaan we nog naar Fort Altena, om nog een
afzakkertje te nemen.
Wanneer vertrekken we?
Zaterdag 29 september 2012
Vertrektijd:
8.30 uur
Voor degenen die dit erg vroeg vinden: er is slaapplaats in de bus
Thuiskomst
18.00 uur
Prijs
40 euro per persoon.
Inschrijven en betalen:
Graag voor 15 september
Omdat er veel animo voor deze reis is en er al introducés op de wachtlijst staan is het
handig om snel te reageren.
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Aanmeldingsformulier voor de reis naar
De Nieuwe Hollandse Waterlinie te Naarden- Vesting en fort Altena op
zaterdag 29 september 2012

Naam:

……………………………………………………………………………...

Adres:

……………………………………………………………………..............

Postcode:

…………………

Telefoon

Woonplaats:

…………………………………

………………………………..

Aantal personen: ................
Let op:
Aanmelding moet plaatsvinden vóór zaterdag 15 september 2012.
Er zijn 50 plaatsen beschikbaar, bij te veel aanmeldingen geldt de volgorde van
inschrijving.

