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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen in onze huisvesting
“De oude misdienaarssacristie” ingang parkeerterrein Kloosterhof Made.
Tevens presenteren de werkgroepen zich in de R.K. Bernarduskerk
Dit “Open huis” is op zondagmiddag 3 maart 2013 van 14.00 uur tot 18.00 uur
:

Leden en niet leden zijn welkom en de koffie staat klaar.

Zondag 3 maart open huis Heemkundekring “Made en Drimmelen”
Zoals u ongetwijfeld nog weet zijn wij vorig jaar vanuit de Hoefkensstraat naar de ”Oude
misdienaarsacristie” aan het parkeerterrein Kloosterhof in Made verhuisd.
Op zondag 3 maart a.s. stellen wij u allen in de gelegenheid om een kijkje te komen nemen in
onze nieuwe huisvesting. Vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur staat onze deur open. Ook in de
naastgelegen kerk zullen enkele activiteiten worden georganiseerd. Onze werkgroepen zullen zich
daar presenteren. De fotowerkgroep met mooie en unieke beelden van oud Made en Drimmelen, de
werkgroep cartografie laat de kadasterkaart uit 1832 zien en de werkgroep genealogie toont u de
duizenden bidprentjes. Tevens mag u (onder begeleiding) snuffelen in onze uitgebreide bibliotheek
en is er een rondleiding door de Bernarduskerk.
Bezoekadres: “ Oude misdienaarssacristie” ingang Parkeerterrein Kloosterhof Made
Kortom de moeite waard om deze middag hiervoor te reserveren en zoals u van ons gewend bent:
de koffie staat klaar.

Verdere lezingen/activiteiten
Noteer in uw agenda de volgende activiteiten:
- 9 april (algemene ledenvergadering) daarna lezing: “Brabantse landbouw in de 20e eeuw” door S.
van Dorst
- 14 en 15 september Open Monumentendagen
- 28 september (kermiszaterdag) dagexcursie.
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Presentatie 3 maart open huis.
Welke werkgroepen kunt u 3 maart zoal ontmoeten?.
Fotowerkgroep: presenteert in de kerk op groot scherm foto’s en ansichten van oud Made en
Drimmelen.
Cartografie : presenteert in de misdienaarssacristie Kadaster 1832.
Bidprentjes: Toos Theuns laat u de verzameling van zeker 3000 gedachtenisprentjes zien.
Bibliotheek: In de vergaderruimte kunt u een kijkje nemen in de verzameling Brabantia.
Rondleiding: Onder leiding van Cor Knoop worden er doorlopend rondleidingen in de Kerk gegeven.
Dit steeds met ondersteuning van een diapresentatie in de priesterssacristie..
Redactie: Mocht u een van onze publicaties uit vorige jaren voor een gereduceerde prijs willen
aanschaffen dan is ook dat mogelijk .

Terugblik lezing “Carnaval 2013 jaar vóór Christus en 2013 jaar ná Christus”
Op dinsdagavond 29 januari waren zo’n 40 mensen aangeschoven in “t Tapperijke om te luisteren
naar de heer drs. Th. Fransen, die een lezing kwam verzorgen over Carnaval. Gerard Thijssen, onze
nieuwe secretaris, had de uitnodiging voor de lezing ook verstuurd naar de carnavalsverenigingen.
We waren daarom verheugd ook een aantal leden van carnavalsverenigingen te mogen begroeten
waaronder Prins Carnaval Frans den Eerste van carnavalsvereniging “De Mayenérs”.
Socioloog Theo Fransen uit Venlo, die de tradities rondom carnaval uitgebreid heeft bestudeerd, zei
dat carnaval van oorsprong een 'initiatiefeest' is en dat betekent dat alles verkeerd om gedaan wordt.
Met een grote deskundigheid en passie vertelde de heer Fransen over het ontstaan van de
carnavalsfeesten en met name de “namaak“ Prins die in vele gevallen in de vroege oudheid geofferd
werd. Hij noemde enkele gebruiken van vroeger die nu nog altijd zichtbaar zijn. Zo is ook carnaval een
feest geworden van de Rooms Katholieken dat vanuit het zuiden oprukte. Via Maastricht naar het
noorden, hoewel het feest nooit echt over de grote rivieren is gekomen.
De avond werd besloten zonder polonaise, maar wel met een dankwoord van onze voorzitter de heer
Louis van Suijlekom.en met een applaus van alle aanwezigen voor de heer Fransen uit Venlo.

Periodiek “De Klok” nr 43
Ons periodiek “De Klok” nummer 43, 15de
jaargang nummer 1, komt uit als een speciale
editie.
2 maart 2013 bestaat Judo Club Made precies
50 jaar. Vanuit het bestuur van deze vereniging
ontvingen wij daarom het verzoek een terugblik
te schrijven. Onze redactie is daarop aan het
werk gegaan en kan zowel U als Judo Club
Made een boekje aanbieden waarin heel wat
voor velen herkenbare Madese ontwikkelingen

verwerkt zijn. Zeker ook omdat we gebruik
hebben kunnen maken van het uitgebreide
(foto)archief van de vereniging.
Op 2 maart a.s. tijdens de jubileumreceptie in
dojo “De Duinpan” zal onze redactie de uitgave
overhandigen aan de voorzitter van Judo Club
Made..
U moet nog even wachten, maar voor eind maart
ligt ook deze De Klok bij u in de brievenbus.

