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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing die wordt gehouden op
dinsdag 22 oktober 2013 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De lezing begint om 20.00 uur
Voor deze lezing hebben wij de heer Marius Broos uitgenodigd om een
lezing te verzorgen over de spoorlijn Lage Zwaluwe – Den Bosch
(Halve zolenlijn)
De lezing is openbaar. Aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Zie voor verdere informatie elders in deze nieuwsbrief

Lezing Marius Broos
Op dinsdag 22 oktober zal Marius Broos uit
Roosendaal een lezing houden over de
spoorweg Lage Zwaluwe – ’s-Hertogenbosch.
Marius heeft zich al vanaf zijn jeugdjaren verdiept
in de geschiedenis en de ontwikkeling van het
spoorwegbedrijf in Nederland en België. Van zijn
hand verschenen in ruim dertig jaar tijd enkele
boeken en vele artikelen in tijdschriften.
Tussen 1886 en 1890 werd de lijn in de
Langstraat in gebruik genomen, in latere jaren
beter bekend als Halvezolenlijn. Al werden vele
stadjes en dorpen uit hun isolement gehaald,
toch bleef de lijn die Made en Drimmelen ver
buiten het centrum van de dorpen aandeed,
slechts lokale belangen dienen. Met hooguit per
dag in elke richting zes tot acht reizigerstreinen
en een goederentrein werd in de behoeften van
de streek ruimschoots voorzien, zeker toen er in
de jaren twintig autobussen en vrachtauto’s het

schaarse vervoer nog gingen afromen. De
spoorweg is ook nooit tot volle wasdom gekomen
omdat al het doorgaande vervoer tussen
Rotterdam en Duitsland gemakkelijk kon worden
afgewikkeld via de parallel lopende lijn Breda –
Tilburg.
Tot de opheffing van het reizigersvervoer in 1950
bleef het enkel spoor ruim voldoende, vandaar
de benaming Halvezolenlijn in een streek waar
vele schoenmakers hun brood verdienden. In
1972 was het ook met die ene goederentrein
gedaan, behalve op het westelijke deel van de
lijn, waarlangs tot op de dag van vandaag het
industrieterrein Oosterhout-Weststad wordt
bediend.
Met behulp van heel wat plaatjes uit het verleden
zal Marius ons vele wetenswaardigheden van de
stations en de halten onderweg vertellen. Het
programma begint om 20.00 uur.
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IBAN nummer
Zoals u weet zijn de banken bezig om een Europees banknummer de realiseren. Ook wij als
heemkundekring hebben inmiddels zo’n banknummer gekregen. Veelal wordt dat Iban-nummer
bij internetbankieren automatisch gevormd. Maar mocht dat niet zo zijn, dan is dit ons nieuwe
Europees banknummer:
NL34 RABO 0150 6337 50
Website medewerker.
Onze website wordt onderhouden door Anton van Rijsbergen. Wij zijn daar tevreden over, alleen
Anton moet natuurlijk steeds ‘gevoed’ worden met (nieuwe) gegevens. Dit om onze website
steeds “up to date” te houden. Hierbij een oproep aan iemand binnen onze vereniging die zich
hier verdienstelijk voor wil maken.
Meld u aan bij onze secretaris.
Terugblik Monumentendag
Op zaterdag 14 september jl., landelijke Open Monumentendag, vond de viering “15 jaar
Heemkundekring Made en Drimmelen” plaats. Onze voorzitter dhr. Louis van Suijlekom , ook al
vijftien jaar voorzitter van onze vereniging, had voor deze gelegenheid een rondwandeling
samengesteld door het dorp Drimmelen.
Die verscheen in een boekje, onze De Klok nr. 44. Niet zomaar een opsomming van in het dorp
aanwezige wegen en gebouwen, maar een zeer goed uitgewerkt document dat de historie van
Drimmelen prefect weergeeft. Aan de hand van deze beschrijving waan je je in vroegere tijden te
Drimmelen.
Een exemplaar van deze uitgave werd tijdens de viering aan onze burgemeester de heer G. de
Kok overhandigd. In zijn dankwoord benadrukte die het belang van heemkundekringen in onze
gemeente. Hieraan vooraf had onze voorzitter de burgemeester welkom geheten en een kleine
opsomming gegeven van het werk van de 15- jarige kring.
Daarna vertrokken ruim 30 belangstellenden onder leiding van Louis aan de rondwandeling. Bij
terugkomst was er nog een drankje en een hapje in “Ons Dorpshuys” te Drimmelen.
Dagexcursie Hilvarenbeek op kermiszaterdag
Met 47 deelnemers vertrokken we op zaterdag 28 sept. naar Hilvarenbeek. In bierbrouwerij “De
Roos” stond de koffie met een bijzondere lekkere koek klaar. Onder leiding van deskundige, maar
ook leuke (humoristische) gidsen, maakten we een rondleiding door de bierbrouwerij en de plaats
Hilvarenbeek. Tevens brachten we een bezoek aan de mooie R.K. Kerk.
Vervolgens bezochten we het orgelmuseum waar we werden ontvangen, hoe kan het anders,
met orgelmuziek. Na de lunch bezochten wij een compleet kermismuseum met echte attracties uit
vroegere tijden.
Van twee tot half vier een wervelende show over orgels en alles wat daarmee te maken had. De
lachsalvo’s waren niet van de lucht. Een geweldige middag.
De excursie sloten we af in het biermuseum “De Roos” met een heerlijk drankje en een fijn hapje.

Lezingen 2013/2014
Behalve de lezing over de spoorlijn Lage Zwaluwe – ’s Hertogenbosch op 22 oktober aanstaande
hebben we dit seizoen nog drie lezingen voor u in voorbereiding:
10 december 2013
28 januari 2014
8 april 2014

Dhr. Karel van Campen: “Adriaan van Campen, de grootste
crimineel van de Baronie van Breda”
Dr. Lourian Toorians: “Willem van Duvenvoorde “
Prof. dr. Jos Swanenberg: “De dialecten van Noord-Brabant”

