NIEUWSBRIEF
jaargang 15 – nummer 5, oktober 2012
Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel.: 0162-683323
e.mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij U uit voor een lezing die wordt gehouden op
Dinsdag 23 oktober 2012 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De lezing begint om 20.00 uur
Voor deze lezing hebben wij de heer Karel Leenders uitgenodigd die ons komt
vertellen over Middeleeuwse landschapsgeschiedenis van Made, Standhazen en Drimmelen
De lezing is openbaar, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Zie voor informatie elders in deze nieuwsbrief

Nieuwe secretaris
Tijdens de algemene ledenvergadering kondigde Cor het al aan: na bijna 15 jaar trouwe dienst
draagt hij het secretariaat van onze vereniging over aan Gerard Thijssen. Voor de meesten van
ons een hele gewaarwording. Al die jaren was Cor niet alleen secretaris, maar ook het gezicht van
de vereniging. Niet alleen aan ingewijden moet bekend zijn hoeveel uren Cor voor de vereniging op
pad was. Daarnaast schreef hij honderden brieven en notulen en verzond hij dagelijks heel wat
mails voor de vereniging. Gelukkig blijft hij als gewoon bestuurslid voor onze vereniging behouden.
Tijdens onze bestuursvergadering van dinsdag 25 september is de functie officieel overgegaan.
Wij wensen Gerard veel succes in zijn nieuwe functie. JM
De contact gegevens van onze Heemkundekring “Made en Drimmelen” zijn.
Secretaris:
Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Telefoon: 0162-683323
E-mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Website : http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/

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@gmail.com
Bezoekadres: “ Oude misdienaarsacristie” ingang Parkeerterrein Kloosterhof Made
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Lezing 23 oktober Karel Leenders
De lezing van de heer Karel Leenders gaat over de geologie van onze streek vanaf de
Middeleeuwen tot na de Tachtigjarige Oorlog. Hierbij komt de ontstaansgeschiedenis van de
Grote Waard (1280 – 1421) aan de orde evenals het feit dat er in de periode tussen 1200 - 1421
allerlei gronden werden uitgegeven aan boeren, heren en turfgravers. Alle gewroet in de
veenbodem leidde ertoe dat de Grote Waard het vanaf 1387 waterstaatkundig moeilijk kreeg.
In 1421 overstroomde de St. Elisabethsvloed grote delen van het land in onze streek.
Karel Leenders zal bespreken wat er feitelijk gebeurde.
De Elisabethsvloed staat tot op de dag van vandaag bekend als een grote ramp die echter wat te
groot opgeblazen blijkt te zijn.
De wederopbouw van het gebied na1460 vond zijn afsluiting met de aanleg van de Emaliapolder
in 1645.
Afhankelijk van de overgebleven tijd zullen nog enkele typische namen uit onze streek aan de
orde komen zoals "Gantel" en "Amer".
Terugblik excursie naar Naarden en Fort Altena (Hollandse waterlinie)
Op kermiszaterdag 29 september jl. vertrokken
we met een volle bus, 51 personen, naar de
vestingstad Naarden. Daar stond in de
“Kapschuur” koffie en koek al op ons te
wachten. Om 11.00 uur gingen twee groepen
met gidsen de stad verkennen en een derde
groep ging naar het vestingmuseum en
vandaar in de boot het water op. ‘s Middags
nuttigden we in restaurant “Bordtjes” een
uitstekende lunch om daarna de groepen te
wisselen.
Naarden is een verassend mooie vesting; veel
is bewaard gebleven en de gidsen waren zeer
deskundig.

Om 15.30 uur zaten we weer bij onze vaste
chauffeur Jos Rullens in de bus die ons daarop
naar fort Altena bij Sleeuwijk bracht.
In fort Altena was het groot feest in verband
met de Dag van het Landschap. Een mooie
inleiding over het groen van de omgeving werd
gepresenteerd door “Het Brabants Landschap”.
Na een afzakkertje ter plaatse waren we mooi
om 18.00 uur weer in Made.
Ons lid, Elise Xhaflaire, heeft en mooie
fotoreportage gemaakt die te zien is op 201209-29 Heemkundekring Made & Drimmelen

Terugblik monumentendagen “Groen van Toen”
Op zaterdag en zondag 8 en 9 september waren de landelijke Open Monumentendagen met dit
jaar het thema “Groen van Toen”. Een werkgroep onder leiding van Gerard Thijssen en Clemens
de Witte en met medewerking van Wil Borm hebben een 20 tal groenen objecten beschreven in de
dorpen Made en Drimmelen. Al deze objecten en de route beschrijving van zo’n 20 kilometer,
werden uitgegeven in een boekje inclusief mooie foto’s met de betreffende tekst.
Zo’n kleine tweehonderd mensen hebben deelgenomen aan deze fietstocht. Onderweg werd op
enkele plaatsen informatie verstrekt. Zo was informatie te krijgen in de “Liniehof”, De Linie van Den
Hout, Begraafplaats “Oud Drimmelen en in “De Worp”. Bij de familie Van Schie te Oud Drimmelen
was een stopplaats, waar koffie en fris te verkrijgen was, ingericht.
Terugkijkend een geslaagd “Monumenten” weekend.
Lezingen
Noteer in uw agenda de volgende lezingen:
- 11 december 2012 “De Nederlanden van Republiek naar Koninkrijk” door F. van Eekelen
- 29 januari 2013 “Carnaval van 2013 jaar vóór tot 2013 na Christus” door Th. Fransen
- 9 april 2013 (Ledenvergadering) “Brabantse Landbouw in de 20e eeuw door S. van Dorst

