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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen in onze huisvesting
“De  oude  misdienaarsacristie”  ingang  parkeerterrein  Kloosterhof  Made.
Wij presenteren u in de R.K. Bernarduskerk, op groot scherm, alles over het verenigingsleven van
vroeger en nu.
Dit “Open  huis” is op zondagmiddag 9 maart 2014 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
:
Leden en niet leden zijn van harte welkom en de koffie staat klaar.

200  keer  “Een  terugblik  naar  vervlogen  tijden”
Goof Akkermans en Anton Braat verzorgen al voor de tweehonderdste keer hun rubriek in  “t  Carillon  
“Een  terugblik  naar  vervlogen  tijden”.  
Dit betekent dat ze al vier jaar lang wekelijks een kolom met foto plaatsen met krantenberichten van vroeger
en zelfs heel vroeger. Wij weten uit reacties die wij ontvangen dat deze rubriek veel en goed gelezen wordt.
Ook krijgen wij geregeld verzoeken om kopieën van foto’s, die bij de rubriek staan. Kortom voor onze
vereniging een geweldige publiciteit en voor de lezers de mogelijkheid nog even terug te mijmeren in
vervlogen tijden.
Heren Govert Antonius van harte bedankt.
DE BEVRIJDING DUUR BETAALD
In oktober/november dit jaar is het 70 jaar geleden,
dat onze gemeente werd bevrijd. Voor de
werkgroep historisch onderzoek van onze
vereniging aanleiding een onderzoek op te starten
naar de oorlogsschade bij de bevrijding in
oktober/november 1944. Door onderzoek in
archieven en navraag bij families wil men een
nauwkeurig beeld gaan scheppen van de ellende
die de inwoners hier toen moesten ervaren.
Natuurlijk beperkt men zich niet tot de financiële

schade, maar ook persoonlijk verdriet en verlies
zal worden beschreven. Een project dat veel
onderzoekswerk kost en daarom door meerderen
zal worden uitgevoerd. Mocht ook u belangstelling
hebben hieraan mee te doen of denkt u de
werkgroep op een andere manier van dienst te
kunnen zijn, dan verzoeken wij u met ons contact
op te nemen via
heemkundemadedrimmelen@gmail.com.

Lezingen/ activiteiten 2014
8 april
Prof.  dr.  Jos  Swanenberg:  “De  dialecten  van  Noord-Brabant”  (na  de  algemene  ledenvergadering)
13 en 14 sept. Monumentendagen  thema  “Op  reis”  
27 sept
Dag excursie op kermiszaterdag
Kamer van Koophandel nummer 18054542
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Terugblik lezing 28 januari: Willem van Duvenvoorde
De heer dr. Lauran Toorians uit Loon op Zand mag zich terecht een deskundige noemen betreffende het
leven en werk van Willem van Duvenvoorde. Tot in detail vertelde de heer Toorians over de aanwezigheid
van Willem van Duvenvoorde in onze streek. Zo woonde hij geregeld in het kasteel Strijen waarvan nu nog
de Slottebossetoren te Oosterhout rest. Zijn invloed hier in de streek bleek met name bij de verpachting van
de hooi- en  graslanden    in  “Die  Meede”    en  een herverkaveling om zo efficiënt mogelijk de gronden te
verpachten en te gebruiken.
Ook kwam uitvoerig zijn betrokkenheid met het Kartuizerklooster aan de orde dat gestaan heeft tussen
Geertruidenberg en Raamsdonksveer. Kortom een heel leerzame avond over de rijkste man van de
de
Nederlanden in de 14 eeuw.
Zo’n  75  toehoorders  waren  naar  ’t  Tapperijke  gekomen  om  zijn  lezing,  ondersteund  met  beelden,  bij  te  
wonen.
9  maart  2014  open  dag  “Het  verenigingsleven”
Op zondagmiddag 9 maart van 13.00 t/m 17.00 uur
organiseren wij een open dag met als thema
“Verenigingen  in  Made  en  Drimmelen”  
Een werkgroep van onze heemkundekring is al
weken  bezig  om  uit  hun  bestand  van  zo’n  3000  
foto’s  beelden  te  halen  van  verenigingen  in  Made  
en Drimmelen.
Op  dit  moment  zijn  zo’n  300  foto’s  geselecteerd
om gepresenteerd te worden. Op een groot
scherm van 3 x 3 meter zal in de Bernarduskerk
een selectie van de foto’s  worden  gepresenteerd.  
Mocht u tijdens deze selectie bekende beelden

zien dan kunnen wij die voor u kopiëren en u
meegeven.
Als men met de werkgroep bezig is dan ziet men
pas hoe rijk het verenigingsleven te Made en
Drimmelen nu, maar ook in het verleden, is en
was.
Tevens kunt u deze middag alweer kennismaken
met onze huisvesting en het werk van de
heemkundekring  “Made  en  Drimmelen”.  Leden  van  
onze kring zijn aanwezig om met u daarover te
praten.

Dus noteer zondag 9 maart a.s.: open dag in de oude misdienaarsacristie ingang parkeerterrein
Kloosterhof Made van 13.00 tot 17.00 uur(de koffie staat klaar)

R.K. Jongensgilde St. Aloysius vertrekt vanuit het patronaat voor een bivak.

