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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing die wordt gehouden op
Dinsdag 11 december 2012 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De lezing begint om 20.00 uur
Voor deze lezing hebben wij de heer Fr. van Eekelen uitgenodigd die ons komt
vertellen over “De Nederlanden van Republiek naar Koninkrijk”
De lezing is openbaar. Aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Zie voor informatie elders in deze nieuwsbrief

Lezing 11 december de heer Fr. van Eekelen.
De Nederlanden van Republiek naar Koninkrijk.
Velen van ons herinneren zich nog de verhalen op school over de onthoofding van de graven Van
Egmont en Horne, de moord op Willem van Oranje door Balthasar Gerards; het ontzet van Leiden of
de verovering van Breda door middel van de list met het turfschip. Maar wat waren de achtergronden
van deze gebeurtenissen? Kende de Tachtigjarige Oorlog, met als resultaat de vorming van de
Republiek der Nederlanden, een vooropgezet plan of was dit toeval? Hierover informeert dhr van
Eekelen ons tijdens zijn lezing. Geschiedenis is tenslotte toch vooral verhalen vertellen met
achtergrond en kennis. Om zo verbanden te kunnen zien. Deze verhalen zeggen iets over wie we
zijn; waar we vandaan komen. Ze zeggen iets over onze identiteit. Prenten en gravures worden in
een PowerPoint presentatie ondersteund.
Ook gaat de heer van Eekelen uitgebreid in op een van de laatste duelgevechten: hier in Den Duin
van Stuivezand. Dit duel dat een gevolg was van het legendarisch gevecht van Leckerbeetje bij
Den Bosch werd door beide zonen van de vechtersbazen hier te Made in “Den Duin” voortgezet. Hoe
dat afliep? Komt luisteren.
Verdere lezingen
Noteer in uw agenda de volgende lezingen:
- 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
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Nieuwe secretariaat
Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Telefoon: 0162-683323
E-mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Website : http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/
Ook de nieuwe secretaris Gerard Thijssen vraagt nadrukkelijk naar uw E-mail adres!

Nieuwe Huisvesting
Misdienaarsacristie
Vele jaren waren hier de
misdienaars gehuisvest. Wellicht
zijn er onder ons nog mensen die
zich daar omkleedden, om van
hieruit de H.Mis te dienen.
Mocht u ons voor de Heemkunde
nodig hebben dan kunt u als lid
altijd een beroep doen op ons.
Meld u zich aan bij de secretaris
en we proberen er alles aan te
doen om u te woord te staan.

Bestuur
Zoals u weet is tijdens onze algemene ledenvergadering van 3 april jl. de heer Jan-Willem Oome
gekozen in ons bestuur.
Op 24 oktober jl. heeft Jan-Willem ons laten weten, gezien zijn nieuwe werkzaamheden voor zijn
baas en toekomstige gezinsuitbreiding, toch af te zien van het bestuurslidmaatschap van
heemkundekring “Made en Drimmelen”.
Wij vinden dit bijzonder jammer, maar respecteren zijn beslissing. Wij danken Jan-Willem voor zijn
‘korte’ inzet voor onze Kring.
Wij als bestuur zijn weer op zoek naar nieuwe bestuursleden.
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