NIEUWSBRIEF
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Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel.: 0162-683323
e.mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een ochtendexcursie naar Heemschuur “De Stee” te
Teteringen
We vertrekken op de fiets op zaterdag 18 mei om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein
Kloosterhof in Made (nabij onze huisvesting) en denken rond 13.00 uur terug te zijn.
Uiteraard staat het u vrij zelf rechtstreeks naar Teteringen te gaan. Het adres daar is :
Heemschuur De Stee, Zuringveld 1, 4847 KS Teteringen, (was St. Josephstraat 63,)

Graag vooraf aanmelden bij Cor Knoop, Fresiastraat 24, 4921 HC Made
Tel. 0162-683642 of caknoop@hetnet.nl
De fietstocht is gratis, in de heemschuur wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Introducés zijn van harte welkom
:

Ochtendexcursie naar Heemschuur “De Stee” op zaterdag 18 mei Teteringen
Heemschuur “De Stee” is een museum aan de voormalige St. Josephstraat in Teteringen.
In een Vlaamse schuur bevindt zich de collectie van heemkundekring Teterings Erfdeel.
Te zien zijn onder meer vele gebruiksvoorwerpen, ondergebracht in een keuken,
een goeikamer, bijkeuken, een klas uit de jaren vijftig en een kapel. Veel voorwerpen van
verdwenen beroepen en diverse oude agrarische gebruiksvoorwerpen.
U kijkt uw ogen uit.
Vooraf aanmelden bij Cor Knoop, Fresiastraat 24, 4921 HC Made
Tel. 0162-683642 of caknoop@hetnet.nl of deze mail beantwoorden

Koninklijke onderscheiding
Ook dit jaar zijn er weer koninklijke onderscheiding uitgereikt aan leden van onze
heemkundekring.
Zover we weten zijn dat de heren Jan van Gurp (oud bestuurslid) en Piet van Oosterhout.
Het bestuur feliciteert beide heren van harte met deze mooie en verdiende onderscheiding.
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Terugblik Jaarvergadering
Op dinsdag 9 april jl. werd onze jaarvergadering gehouden. Zo’n 40 leden woonden deze
bijeenkomst bij, waarin het beleid over 2012 werd verantwoord en de plannen voor dit jaar
werden ontvouwd. Onze penningmeester, de heer Gerard Beckers, legde verantwoording
af voor het gebruik van de verenigingsgelden in 2012. Op voorstel van de kascommissie
werd aan de penningmeester decharge verleend door de ledenvergadering.
Het doet ons plezier dat wij ook ons bestuur verder konden aanvullen. Tijdens deze
vergadering werd het bestuur uitgebreid met twee leden, namelijk:
mevrouw Alice Heitling, Stelvenseweg 19 in Made en de heer Cor de Jong, Heidehof 50
ook in Made.
Terugblik op de lezing van 9 april ‘Landbouw in de twintigste eeuw’
Na de algemene ledenvergadering schoven
nog zo’n 20 toehoorders aan, zodat we met
60 personen luisterden naar de huisarts uit
Oss de heer Sjaak van Dorst. Op een voor
velen herkenbare manier vertelde hij over
de ontwikkeling van de landbouw in de
twintigste eeuw.
Veel veranderingen passeerden de revue:
van paard en wagen naar de trekker met

stereomuziek, van handmelken naar de
melkrobot, van 10 koeitjes naar honderden
koeien, van een zeug met een toom biggen
naar 5000 varkens en vergeet ook niet de
Ruilverkavelingen die het totale
boerenlandschap veranderden. Kortom een
feest van herkenning, zeker voor de
landbouwers en voormalige landbouwers
die in grote getale aanwezig waren.

De penningmeester
Onze penningmeester, de heer Gerard Beckers, laat weten dat de contributie weer geïnd gaat
worden. Van de leden die een machtiging hebben afgegeven, zal de contributie automatisch
worden afgeschreven. Zij die nog geen machtiging hebben afgegeven, krijgen binnenkort een
verzoek tot betaling.
Het zal u duidelijk zijn dat we gecharmeerd zijn van uw machtiging. Dus leden die een
verzoek krijgen tot betaling: laat het bestuur automatisch machtigen. Gemakkelijk, zeker van
betaling en goedkoper voor de vereniging.
De contributie blijft voor volwassenen € 20,-- en voor het tweede gezinslid € 5,-- per jaar

Verdere lezingen/activiteiten
Noteer in uw agenda de volgende activiteiten:
- 18 mei: naar het museum te Teteringen
- 14 en 15 september: Open Monumentendagen/15 jaar bestaan van onze vereniging
- 28 september: (kermiszaterdag) dagexcursie
.

