NIEUWSBRIEF
Jaargang 16 – Nummer 3, april 2013
Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel.: 0162-683323
E.mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij U uit voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op
dinsdag 9 april 2013 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De vergadering begint om 19.30 uur
Zie elders in deze Nieuwsbrief blz. 2,3,4,5 en 6.
Na deze vergadering, omstreeks 20.15 uur, zal
de heer Sjaak van Dorst een lezing verzorgen over:

“Landbouw in de twintigste eeuw”
Deze lezing is openbaar, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lezing 9 april ‘Landbouw in de twintigste eeuw’
"De zogenaamde goede oude tijd bestaat niet", zei vader Van Dorst altijd, het was een zware tijd, alles
moest met de hand gebeuren. Het koeien melken, het oogsten met de sikkel en ploegen met een Belgisch
trekpaard. Het gereedschap was eenvoudig en kwetsbaar. Na de Tweede Wereldoorlog werd het langzaam
beter. In de vijftiger jaren nam de productie toe, maar dit waren ook de jaren waarin veel boerenzonen en
dochters naar Canada of Australië emigreerden. In de zestiger jaren ging de tractor het werk van het paard
overnemen en deed de melkmachine zijn intrede. De zeventiger jaren doen Sjaak van Dorst denken aan de
komst van de ligboxenstal en de koeltank die het dagelijks transport naar de melkfabriek overbodig maakte.
De tachtiger jaren worden gekenmerkt door de invoer van het melkquotum en de hoge kwaliteitseisen aan
alle afgeleverde producten; de negentiger jaren door de regelgeving, ziektes en wederom emigratie. Sjaak
is van het boerenleven blijven houden en vertelt op enthousiaste wijze over de geschiedenis van en
ontwikkelingen in het boerenbedrijf. Talloze herinneringen en herkenbare anekdotes passeren de revue
zoals de permissie die je aan de pastoor moest vragen om op zondag te mogen maaien, de aanschaf van
de eerste (tweedehands) tractor in het dorp, de veemarkt in Den Bosch, de ruilverkaveling en allerlei andere
zaken waar je als kind van boerenouders in Haren bij betrokken werd.

De lezing is dinsdag 9 april 2013 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made na de
ledenvergadering om 20.15 uur
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Aan de leden van de heemkundekring “Made en Drimmelen”
Agenda van de algemene ledenvergadering op dinsdagavond 9 april 2013 in ’t Tapperijke,
Marktstraat 9 te Made aanvang 19.30 uur.
1.

Opening van de vergadering door de voorzitter de heer L. van Suijlekom.

2.

Mededelingen.
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Notulen van de vorige algemene ledenvergadering van 3 april 2012 (zie blad 3-4 in deze Nieuwsbrief)

4.

Jaarverslag van de secretaris over 2012 (zie blad 5-6-7 in deze Nieuwsbrief)

5.

Financieel overzicht (op de vergadering aanwezig)
 rekening 2012 met verantwoording
 begroting 2013
 verslag van de leden van de kascommissie: mevrouw Henny de Bruijn en de heer Christ
Havermans
 instellen nieuwe kascommissie
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Bestuursverkiezing.
 Zoals u in het ‘schema van aftreden’ ziet, is de voorzitter de heer Louis van Suijlekom dit jaar
aftredend. Hij heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen, ook als voorzitter.
Het bestuur stelt voor om de heer Louis van Suijlekom opnieuw in het bestuur en als voorzitter,
te benoemen.
 In dit verenigingsjaar hebben we in ons bestuur afscheid genomen van de heer Jan-Willem
Oome. Wij danken Jan-Willem nogmaals voor zijn inzet voor onze vereniging.
 In de vacature van Jan-Willem Oome heeft zich aangemeld de heer Cor de Jong, Heidehof 50,
4921 GC Made.
Wij stellen voor om de heer Cor de Jong te kiezen in ons bestuur.
 Ook heeft zich aangemeld mevr. Alice Heitling, Stelvenseweg 19, 4921 Made. Binnen ons
bestuur is er ruimte voor uitbreiding.
Ook voor mevr. Alice Heitling stellen wij voor haar te kiezen in ons bestuur.
Kandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris van onze
vereniging.
Schema van aftreden
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:

Louis van Suijlekom
Gerard Beckers
Gerard Thijssen
Juliën Mariman en Piet Baart
Cor Knoop

7.

Huisvesting. ‘De oude misdienaarssacristie’
Wij zitten nu 1 jaar in onze nieuwe huisvesting aan het parkeerterrein Kloosterhof in Made.
Inmiddels hebben wij op 3 maart jl. open huis gehouden, waar wij vele van u hebben mogen
begroeten; de aanwezigen hebben geconstateerd dat we een goede huisvesting hebben. Wilt u
een van ons willen spreken en/of informatie willen hebben? Graag een telefoontje naar de
secretaris.
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Activiteiten 2013
 Zaterdagochtendexcursie op 18 mei op de fiets naar het museum te Teteringen.
 Monumentendagen 14 en 15 september. Thema: “Macht en Pracht”
 Dagexcursie zaterdag 28 september (Kermiszaterdag)
 Lezingen
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Rondvraag
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Sluiting van de vergadering
Pauze.
Met daarna om ongeveer 20.15 uur de lezing van de heer Sjaak van Dorst “Landbouw in de twintigste
eeuw)

Notulen van de algemene ledenvergadering heemkundekring “Made en Drimmelen” van 3 april 2012
Plaats: zaal ’t Tapperijke’, Marktstraat 9, Made
Aanwezig: ongeveer 45 leden
1. Opening van de vergadering
De voorzitter de heer L.van Suijlekom opent om ongeveer 19.30 uur de vergadering en heet
iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
 De voorzitter deelt mee dat mevr. Henny de Bruijn zich heeft afgemeld voor deze vergadering.
Zij is lid van de kascommissie.
 Dat inmiddels 100 artikelen in ’t Carillon zijn verschenen “ Een terugblik naar vervlogen tijden in
Made en Drimmelen ” met dank aan Goof Akkemans en Anton Braat.
 Nu al wil de voorzitter alle vrijwilligers bedanken die mee geholpen hebben aan het
schoonmaken en de verhuizing naar onze nieuwe huisvesting.
 De secretaris de heer Cor Knoop deelt mee dat enkele leden zich mondeling dan wel schriftelijk
hebben afgemeld voor deze vergadering.
3. Notulen van de algemene ledenvergadering 12 april 2011
De notulen van de algemene ledenvergadering van 12 april 2011, werden, onder dankzegging aan
de secretaris, goedgekeurd.
4.

Jaarverslag van de secretaris over 2011
De secretaris merkte op dat het ledenaantal in 2011 met 10 personen is toegenomen en dat in dit
jaar 2012 zich alweer 10 personen hebben aangemeld als nieuw lid van onze vereniging.
Het jaarverslag werd met dank aan de secretaris goedgekeurd.

5. Financieel overzicht (op de vergadering aanwezig)


Rekening 2011 met verantwoording
Met een presentatie van de rekening 2011 op het scherm verantwoordde de penningmeester
uitgebreid de in- en uitgaven over 2011. Hij wees op het financiële te kort van 2011 dat volledig
kwam door de kosten van verhuizing en opknappen van de nieuwe huisvesting. Ook wees hij
op het wegvallen van een groot deel van de gemeentelijke subsidie. Daar komt nog bij dat de
huurkosten van de nieuwe huisvesting duurder uitvalt.
Aan de andere kant zijn wij goedkopen uit met het drukken van onze “De Klok”
Verder verzocht hij om de contributie via een volmacht te mogen innen omdat inning via
acceptgirokaarten erg duur is. Machtigingen waren aanwezig op de vergadering



Begroting 2012
Ook de begroting werd gepresenteerd via het scherm. Enkele begrotingsposten werden nader
toegelicht.
De heer Wijnand van Gils wees erop dat de tekorten niet lang mogen blijven. Volgens de
penningmeester was voor de nieuwe huisvesting gespaard. Maar inderdaad het tekort zal
binnen enkele jaren moeten zijn verdwenen.
Dit financiële gedeelte werd met dank aan de penningmeester afgesloten
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Verslag van de Kascommissie
Voordat de heer Johan Ackermans het verslag van de kascommissie voorlas, deed hij namens
de commissie de volgende voorstellen:
 Automatisch incasso zou voor alle leden moeten gelden;
 Een bijdrage vaststellen, voor niet leden bij lezingen;
o Digitaal verzenden van de “De Klok” zou papierbesparing en verlaging van portokosten met
zich meebrengen;
 Gezien de verhoging van onze huisvestingkosten, zullen extra inkomsten gezocht dienen te
worden;
 Kunnen geen extra inkomsten gegenereerd worden, dan zal ook de Heemkundekring aan
structureel verhogen van de contributie, jaarlijks of om de 2 jaar, niet ontkomen



Verklaring
Namens mevrouw Henny de Bruijn , las Johan Ackermans het verslag voor.
De kascommissie maakte complimenten aan de penningmeester voor de goed verzorgde
financiële administratie en vroeg de vergadering om de penningmeester over 2011 décharge te
verlenen.
Hierop werd ingestemd met applaus.
Het verslag en de verklaring zijn in te zien bij het secretariaat



Instellen nieuwe kascommissie
In plaats van de heer Johan Ackermans werd in de kascommissie Christ Havermans gekozen.
De kascommissie 2012 bestaat uit de mevr. Henny de Bruijn en de heer Christ Havermans.

6.

Bestuursverkiezingen




Volgens het schema van aftreden 2012 was de heer Cor Knoop aan de beurt om af te treden.
Hij had te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen. Er hadden zich geen andere kandidaten
gemeld. De heer Cor Knoop werd herkozen in het bestuur. Wel zal hij in de loop van het jaar
zijn secretariaat overgeven.
De voorzitter deelt mee dat zich bij het secretariaat een nieuwe kandidaat bestuurslid heeft
aangemeld in de persoon van Jan Willem Oome, Ganzenhof 6, 4921 WC Made (op de
vergadering aanwezig)
Jan Willem werd bij acclamatie en met applaus in ons bestuur gekozen.

7. Huisvesting “De oude misdienaarssacristie”
Vanaf 1 januari 2012 zijn wij een huurovereenkomst aangegaan voor 3 jaar (met stilzwijgende
verlenging) met het R.K. Kerkbestuur,
Inmiddels hebben enkele vrijwilligers “de oude sacristie” opgeknapt en opnieuw ingericht.
Zaterdag 31 maart was de grote verhuizing: rekken, kasten stoelen en tafels gingen van de
Hoefkensstraat naar de sacristie. Woensdag 4 april zal de eerste werkgroep gebruik maken
van de nieuwe huisvesting.
Op dinsdagavond 10 april nemen we afscheid van de Hoefkensstraat en zijn alle leden
uitgenodigd om nog even rond te kijken daar en naar een film te kijken over het Kloosterleven
8. Activiteiten




De voorzitter deelde mee dat we ook dit jaar deelnemen aan de monumentendagen op
zaterdag en zondag 8 en 9 september a.s. Het thema is: Groen van Toen Wij hebben
inmiddels al idee om hier invulling aan te geven.
Verder deelde de voorzitter mee dat o.a. de dagexcursie doorgaat en net als vorig jaar
zaterdag met Kermis. Dat is dus dit jaar op zaterdag 29 september.
En nogmaals dinsdagavond 10 april afscheid van onze huisvesting in de Hoefkensstraat.
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9. Rondvraag

10.



De heer Christ Havermans vroeg naar de stand van zaken betreffende “De Linies van Den
Hout” De heer Cor Knoop, die in een werkgroep zit over de Linies, vertelde dat de renovatie
moeizaam verloopt. Staatsbosbeheer, de beheerder van de Linies, wil wel maar er zijn
geen centen. Het zal nog wel een poos duren voor er iets gaat veranderen.



Tevens vroeg de heer Havermans om aandacht te besteden aan overleden leden van onze
vereniging. De heer Wim van der Veeke stelde voor om de overleden leden te vernoemen
in de Nieuwsbrief.

Sluiting van de vergadering.
De voorzitter dankte iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sloot om 20.15 uur de
vergadering.
Hierna volgde een pauze om daarna de heer Rien Vermaire aan het woord te laten voor de
boeiende lezing over huisslachtingen..
In totaal waren zo’n 80 personen aanwezig bij deze lezing

Jaarverslag secretaris Heemkundekring “Made en Drimmelen” 2012
Lezing van Paul Spapens over “Volkskathedralen” op 7 februari
Paul Spapens een rasverteller hield ons op 7 februari bezig met zijn verhaal over ‘Volkskathedralen’ of beter
gezegd de vele (Maria) kapellekes die in ons Brabant staan. Met schitterende beelden en vele anekdotes
boeide hij de 40 aanwezigen (die het koude weer hadden getrotseerd). Speciaal had hij een hoofdstuk over
de veldkapellen bij ons in de omgeving.
Ochtend excursie eendenkooi Terheijden 3 maart
Op zaterdagmorgen met 30 personen op de fiets naar de Eendenkooi in de Zeggepolder te Terheijden.
Schitterend weer, een goede ambiance binnen een mooie natuur, beter kon het niet.
Welkom geheten door de vrijwilligers van Staatsbosbeheer. In twee ploegen werden wij door “De Kooi”
rondgeleid . De twee vertelden honderd uit over de omgeving, vooral over de werking van de kooi, maar
ook over de ligging van deze mooie eendenkooi in het polderlandschap.

Lezing Rien Vermaire “Huisslachtingen” op 3 april 2012
Op dinsdag 3 april om 20.15 uur (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.
Afscheid van onze huisvesting in de Hoefkensstraat op dinsdagavond 10 april 2012 .
Op deze afscheidsavond is een film vertoond van Kloosterlingen die vertellen over het Kloosterleven,
Verder was het een gezellig samenzijn.
Huisvesting.
Inmiddels zijn wij per 1 mei verhuisd van de Hoefkensstraat naar de “Oude misdienaarsacristie” van de
Bernarduskerk. Het juiste bezoekadres is: Oude misdienaarsacristie, aan parkeerterrein Kloosterhof
Made.

Monumentendagen “Groen van Toen”
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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 heeft een 20 tal groene objecten beschreven in de dorpen Made en Drimmelen.
Al deze objecten en de routebeschrijving van zo’n 20 kilometer, werd 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.
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 “Bordjes” een
uitstekende lunch om daarna de groepen te wisselen.
Naarden is een verrassend 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 naar “Fort Altena” bij
Sleeuwijk bracht. In “Fort Altena” was een 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 18.00 uur weer in Made.
Ons lid Elise Xhaflaire heeft een mooie fotoreportage gemaakt die te zien is op :
2012-09-29 Heemkundekring Made & Drimmelen
Lezing van Karel Leenders “Landschapsgeschiedenis” 23 oktober 2012
Middeleeuwse landschapsgeschiedenis van Made, Standhazen en Drimmelen
De heer dr. Karel Leenders bewees tijdens zijn lezing maar weer eens dat hij een autoriteit is op het gebied
van de geschiedenis van de bodemgesteldheid, waterlopen en vervening door de eeuwen heen. De
voormalig Bredanaar, maar al weer heel wat jaren in Den Haag wonend, wist feilloos alles te vertellen over
het ontstaan van de diverse gronden in onze gemeente. Zo’n 90 toehoorders luisterden met grote aandacht
naar ontstaan en ontwikkeling van onder andere De Vierendelen, Standhazen en natuurlijk de Grote Waard
(Biesbosch). Zijn lezing werd verduidelijkt met mooie beelden waaronder heel wat zelf ontworpen kaarten.
Het secretariaat overgegaan naar Gerard Thijssen
Per 1 december is het secretariaat overgegaan van Cor Knoop naar Gerard Thijssen
Het adres is nu:
Rozenbloemstraat 34 4921 KG Made
Lezing Frans van Eekelen “ridderduel in Den Duin” 11 december 2012
Hoewel we concurrentie hadden van de feestavond bij de opening van de nieuwe Rabobank, waren toch
nog zo’n 60 mensen gekomen om te luisteren naar de heer Van Eekelen. Deze behandelde dan ook het
grote Ridderduel in Den Duin onder Stuivezand in 1624. De ruzie begon eigenlijk al met de Bergverkopers
in 1593. Een nieuwe uitbarsting ontstond in 1601 te Vught bij Den Bosch met een noodlottig einde hier in
Den Duin. Met mooie beelden en een schat aan gegevens vertelde drs. Frans van Eekelen zijn verhaal. Hij
sloot af met een overzicht van de Nederlanden van Republiek naar Koninkrijk.
En verder
 Op 01-01-2013 hadden we 273 leden, dat zijn 13 leden meer dan 01-01-2012.
 Het bestuur is negen maal in vergadering bijeen geweest.
 Op 3 april hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden.
 Drie keer vergaderd met Brabants Heem (provinciaal en regionaal).
 Drie maal is ons periodiek “De Klok” verschenen met doorlopende nummers 40, 41 en 42..
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Zes keer heeft u onze “nieuwsbrief” jaargang 15 ontvangen.
Per 1 mei 2012 hebben we onze nieuwe huisvesting de misdienaarssacristie in gebruik genomen.
Ook dit jaar continueerden we de kranten verhalen in ’t Carillon. De heren Anton Braat en Goof
Akkermans (Govert Antonius) verzorgen elke week oude krantenartikelen met een oude foto in dit
weekblad. Inmiddels bijna 150 keer.
Ook dit jaar kregen wij van Michiel Peeters, correspondent van ’t Carillon, de gehele jaargang van
2011. Niet zo maar losse exemplaren maar netjes ingebonden in “goud op snee”.
Jan-Willem Oome heeft in oktober afscheid genomen van het bestuur vanwege drukke
werkzaamheden.

Werkgroepen:
Hieronder vindt u een overzicht van deze werkgroepen. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan
een of meerdere werkgroepen dan bent u van harte welkom.
Fotowerkgroep:
Onder leiding van Gerard Beckers Overige leden van de werkgroep zijn Wijnand van Gils , Gerard Thijssen
en Guus Heitling. Het verzamelen van oude foto’s uit ons werkgebied en vooral de foto’s en de eventuele
personen op de foto’s thuisbrengen.
Cartografie:
Onder leiding van Cor Knoop. Overige leden van de werkgroep zijn Clemens de Witte en Goof Akkermans.
Oude kaarten, plattegronden en vooral kadasterkaarten onderzoeken.
Historisch onderzoek/genealogie:
Onder leiding van Juliën Mariman en Louis van Suijlekom. Het verzamelen en onderzoeken van historische
gebeurtenissen in ons werkgebied.
Bibliotheek en archief:
Onder leiding van Piet Baart en Cor Knoop. Het beheren van de bibliotheek en ons archief.
Redactie:
“De Klok” onder leiding van Piet Baart. Het drie maal per jaar uitbrengen van ons periodiek “De Klok”.
Bidprentjes:
Onder leiding van Toos Theuns en Rina Janssens. Het verzamelen, ordenen en scannen van de vele
duizenden bidprentjes.

Terugblik Open Huis 3 maart
Het was een geweldig feest de Open Dag van onze vereniging. Meer dan 170 personen kwamen op 3
maart eens kijken hoe wij gehuisvest zitten. Niet alleen hoe we zitten, maar ook wat we zoal doen.
De fotowerkgroep presenteerde op een groot scherm in de R. K. Kerk prachtige oude beelden van straten
en pleinen van Made en Drimmelen. Daarnaast kon men ook alle foto’s bekijken die de werkgroep in
beheer heeft. Toos Theuns was er met duizenden bidprentjes. Clemens de Witte liet de werkzaamheden
van de werkgroep Cartografie zien en dan speciaal het Kadasterwerk 1832. Piet Baart verzorgde de
Bibliotheek en verkocht dubbele exemplaren van onze bladen en boeken. Cor Knoop had een presentatie
over de Bernarduskerk met daaraan gekoppeld een rondleiding door de kerk. Dit alles onder het genot van
heel wat bakskes koffie.

Verdere lezingen/activiteiten
Noteer in uw agenda de volgende activiteiten:
e
- 9 april (algemene ledenvergadering) daarna lezing: “Brabantse landbouw in de 20 eeuw” door S. van
Dorst
- 18 mei een zaterdagochtend excursie naar de Heemschuur te Teteringen
- 14 en 15 september Open Monumentendagen
- 28 september (kermiszaterdag) dagexcursie.

