NIEUWSBRIEF
Jaargang 17 – Nummer 3, april 2014
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 8 april 2014 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De vergadering begint om 19.30 uur
Zie elders in deze Nieuwsbrief blz. 2,3,4,5,6 en 7.
Na deze vergadering, omstreeks 20.15 uur, zal
de heer Jos Swanenberg een lezing verzorgen over:

“Dialecten in Brabant”
Deze lezing is openbaar, aan niet leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lezing 8 april ‘Dialecten in Brabant
Wij hebben de heer Prof. Dr. Jos Swanenberg uitgenodigd voor een lezing over het Brabants
Dialect.
Adrianus Petrus Cornelis (Jos) Swanenberg (Gemert, 1968) groeide op in Middelrode. Hij ging
naar de middelbare school in Heeswijk-Dinther en studeerde Nederlandse taal en letteren in
Utrecht. In 1995 startte hij als wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen. In 2000 promoveerde hij daar op een proefschrift over vogelnamen in het dialect.
Sinds 1 juli 2004 is Jos streektaalfunctionaris in Noord-Brabant – aangesteld bij de Stichting
Erfgoed Brabant in ’s-Hertogenbosch.
Swanenberg publiceerde vele artikelen en boeken over Brabantse dialecten. Hij schrijft poëzie en
vertaalde t.b.v. De Bietels op z’n Brabants samen met Noud Bongers Let it be in ’t Komt wel goed.
Op 1 februari 2009 werd Swanenberg benoemd als buitengewoon hoogleraar ‘Diversiteit in taal en
cultuur’ op de Universiteit van Tilburg. Het betreft een (parttime)leerstoel van de Toon van
Weijnen Stichting. Op 20 november 2009 hield hij zijn inaugurele oratie met de titel Van alterande
sorte, Brabants tussen dialect en standaardtaal.
Jos Swanenberg is een zoon van Cor Swanenberg en Nelleke de Laat. In 2007 ontvingen vader
én zoon de Vergulde Klomp.
De lezing is dinsdag 8 april 2014 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made na de
ledenvergadering om 20.15 uur
Kamer van Koophandel nummer 18054542
Website: www. http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/
Bank: Rabobank Amerstreek nr. 15.06.33.750
E-mail algemeen: Heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Bezoekadres: “ Oude misdienaarsacristie” ingang Parkeerterrein Kloosterhof Made
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Aan de leden van de heemkundekring “Made en Drimmelen”
Agenda van de algemene ledenvergadering op dinsdagavond 8 april 2014 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:

3

Notulen van de vorige algemene ledenvergadering van 3 april 2013 (zie blad 3-4 in deze Nieuwsbrief)

4.

Jaarverslag van de secretaris over 2013 (zie blad 5-6-7 in deze Nieuwsbrief).

5.

Financieel overzicht, (op de vergadering aanwezig)
 rekening 2013 met verantwoording
 begroting 2014
 verslag van de leden van de kascommissie: de heer Christ Havermans en Clemens de Witte.
 instellen nieuwe kascommissie.

6

Bestuursverkiezing:
 Zoals u in het schema van aftreden ziet, is de penningmeester de heer Gerard Beckers dit jaar
aftredend. Hij heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.
Het bestuur stelt voor om de heer Gerard Beckers opnieuw in het bestuur en als
penningmeester te benoemen.
Kandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden bij de secretaris van onze
vereniging.
Schema van aftreden:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:
2019:

Gerard Beckers (herkiesbaar)
Gerard Thijssen
Juliën Mariman en Piet Baart
Cor Knoop.
Alice Heitling, Cor de Jong
Louis van Suijlekom

7.

Huisvesting. ‘De oude misdienaarsacristie’
Wij zitten nu 2 jaar in onze nieuwe huisvesting aan het parkeerterrein Kloosterhof in Made.
Inmiddels hebben wij op 9 maart jl. open huis gehouden, waar wij velen 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 of een mail naar
de secretaris, Tel: 0162683323

8

Activiteiten 2014:
Monumentendagen 13 en 14 september. Thema: “Reizen”.
Dagexcursie zaterdag 27 september (Kermiszaterdag)
Lezingen

9

Rondvraag:

10.

Sluiting van de vergadering
Pauze.
Met daarna om ongeveer 20.15 uur de lezing van de heer prof.dr. Jos Swanenberg over het Brabantse
Dialect.
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Notulen van de algemene ledenvergadering heemkundekring
“Made en Drimmelen” van 9 april 2013
Plaats: zaal ’t Tapperijke’, Marktstraat 9, Made
Aanwezig: ongeveer 45 leden (algemene ledenvergadering)
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 secretaris, de heer Gerard Thijssen, deelt mee dat zeven leden zich bij hem mondeling dan wel
schriftelijk hebben afgemeld voor deze vergadering.
Notulen van de algemene ledenvergadering 3 april 2012:
De notulen van de algemene ledenvergadering van 3 april 2012 worden onder dankzegging aan de
toenmalige secretaris, de heer Cor Knoop, goedgekeurd.
4.

Jaarverslag van de secretaris over 2012:
De secretaris geeft een korte toelichting op het verslag en deelt mee dat de Open
Monumentendagen op 8 en 9 september 2012 een geweldig succes zijn geweest. Het thema was
“Groen van Toen”, een fietstocht van 20 km.; hier hebben bijna 200 deelnemers aan meegedaan en
het heeft ons ook nog enkele nieuwe leden opgeleverd.
Het jaarverslag werd met dank aan de secretaris goedgekeurd.

5. Financieel overzicht: (op de vergadering aanwezig)
Rekening 2012 met verantwoording:
Met een presentatie van de rekening 2012 op het scherm verantwoordde de penningmeester
uitgebreid de in- en uitgaven over 2012. Hij wees op het geringe financiële tekort van 2012,
grotendeels veroorzaakt door de verhuizing naar de misdienaarsacristie.
Begroting 2013:
Ook de begroting werd gepresenteerd via het scherm. Enkele begrotingsposten werden nader
toegelicht. Vooral wees de penningmeester op de verminderde subsidie vanuit de gemeente
Drimmelen en de eenmalige kosten die gemaakt gaan worden tijdens het 15 jarig jubileum van
de vereniging.
Het financiële gedeelte werd met dank aan de penningmeester afgesloten.
Verslag van de Kascommissie:
Voordat mevrouw Henny de Bruijn het verslag van de kascommissie voorlas, deed zij namens
de kascommissie de volgende voorstellen:
Een eigenbijdrage vragen bij deelname aan activiteiten zoals bijvoorbeeld de Open
Monumentendagen open dag, excursies e.d.
Eventueel de contributie iets verhogen.
Leden die de contributie niet via een automatische incasso laten lopen de kosten hiervan zelf
te laten betalen.
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Verklaring:
Namens de heer Christ Havermans, aanwezig op de vergadering, las mevrouw Henny de Bruijn
het verslag voor. De kascommissie maakte complimenten aan de penningmeester voor de
goed verzorgde financiële administratie en vroeg de vergadering om de penningmeester over
2012 decharge 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 mevrouw Henny de Bruijn werd in de kascommissie Clemens de Witte gekozen.
De kascommissie 2013 bestaat daardoor uit de heer Clemens de Witte en de heer Chr.
Havermans.
6.

Bestuursverkiezingen:


Volgens het schema van aftreden 2013 was de heer Louis van Suijlekom aan de beurt om af te
treden. Hij had te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen. Er hadden zich geen
tegenkandidaten gemeld. De heer Louis van Suijlekom werd herkozen in het bestuur.
Daarnaast werden door ons bestuur mevrouw Alice Heijtling en de heer Cor de Jong
voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Ook zij werden per acclamatie gekozen.

7. Activiteiten:



De voorzitter deelt mee dat we dit jaar ons 15-jarig bestaan vieren tijdens de Open
Monumentendagen op 14 en 15 september in Drimmelen; er komt o.a..een boekje waarin
een historische rondwandeling door het dorp Drimmelen
Verder deelde de voorzitter mee dat o.a. de dagexcursie weer staat ingepland en net als
vorig jaar voor de zaterdag met Kermis. Dat is dus dit jaar op zaterdag 29 september.

8. Rondvraag:
Jan van Gurp vraagt hoe het staat met de werkgroep genealogie. Is deze nog actief? Het bestuur
moet zich hier volgens hem voor inzetten.
Juliën Mariman deelt mede dat deze werkgroep van naam en karakter veranderd is. We spreken nu
over: historisch onderzoek/genealogie en uit ongeveer 6 personen bestaat. Iedereen die
interesse heeft deze werkgroep te komen versterken, is welkom.
Clemens de Witte had een opmerking over de financiën: dat het tekort te verklaren is,
€. 600,- minder subsidie en de aanschaf van het PC. ledenprogramma.

9. Sluiting van de vergadering:
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 20.15 uur de
vergadering.

Hierna volgde een pauze om daarna de heer Sjaak van Dorst uit Oss aan het woord te laten
e
voor de boeiende lezing over de Landbouw in de 20 eeuw.
In totaal waren daarbij ruim 75 personen aanwezig.
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Jaarverslag secretaris Heemkundekring “Made en Drimmelen” 2013
Terugblik lezing "Carnaval 2013 jaar vóór Christus tot 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
uitnodigingen voor de lezing ook verstuurd naar alle carnavalsverenigingen in Made.
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 betekend 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 aanwezige voor de heer Fransen.
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.
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.
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, en de heer Cor de Jong.
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.
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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 hap.
Terugblik lezing “De halve zolenlijn Lage Zwaluwe- Den Bosch”:

Met een geweldige parate kennis bracht de heer Marius Broos uit Roosendaal zijn verhaal over de spoorlijn
Lage Zwaluwe- Den Bosch, beter bekend als de Halve Zolenlijn. Voor de 70 luisteraars was het een feest
van herkenning. De stoomtrein, de wachtershuisjes en de halteplaats tussen Made en Drimmelen beter
bekend als “halfweg” bij Sjo Hop. Ook de grote stationsgebouwen te Hooge Zwaluwe en Geertruidenberg,
de spoorbrug over de Donge, kortom veel herkenbare punten die ondersteund werden met prachtige oude
afbeeldingen.
De heer Broos niet kwalijk te nemen, hij kende niet de naam van het gezin dat woonde in het
wachtershuisje 8 bij de spooroverweg aan de Hortseweg in Made. Dat was de familie Van den Broek, beter
bekend als “Kee van de Lijn”.
Verzoek penningmeester:

De penningmeester vraagt dringend aan degenen die dit nog niet gedaan hebben een volmacht af
te geven om uw contributie te mogen innen.
Ook e-mailadressen van leden, die wij nog niet kennen, komen wij graag te weten. Gemakkelijk
en kosten besparend.
En verder:








Op 01-01-2014 hadden we 276 leden.
Het bestuur is acht maal in vergadering bijeen geweest.
Op 9 april hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden.
Drie maal hebben we vergaderd met Brabants Heem (provinciaal en regionaal).
Driemaal is ons periodiek “De Klok” uitgekomen met de doorlopende nummers 43 – 44 – 45.
Zeven keer hebt u onze “Nieuwsbrief” jaargang 16 ontvangen.
Ook dit jaar continueerden we de dertiger jaren verhalen in ’t Carillon . De heren Goof
Akkermans en Anton Braat (Govert Antonius) verzorgen elke week oude krantenartikelen met
een oude foto in dit weekblad.
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Ook dit jaar kregen wij van Michiel Peeters, correspondent van ’t Carillon, de gehele jaargang
van 2013. Niet zo maar losse exemplaren maar netjes ingebonden in “goud op snee”. Ook
mochten wij van hem ontvangen alle exemplaren van “Het Mays Nieuwsblad” dat in het jaar
1993 is uitgegeven door de EMSI.
Wij danken Michiel van harte voor deze schenking.
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, Het verzamelen van (oude) foto’s uit
ons werkgebied en vooral de foto’s en de eventuele personen op die foto’s thuisbrengen.
 Werkgroep cartografie onder leiding van Cor Knoop, oude kaarten, plattegronden en
vooral kadasterkaarten onderzoeken.
 Werkgroep historisch onderzoek/genealogie onder leiding van Juliën Mariman en Louis
van Suijlekom. Het verzamelen en onderzoeken van historische gebeurtenissen uit ons
werkgebied..
 Bibliotheek en archief onder leiding van Piet Baart. Het beheer van onze bibliotheek en
ons archief.
 Redactie “De Klok” onder leiding van Piet Baart, het drie maal per jaar uitbrengen van ons
periodiek “De Klok”.
 Bidprentjes het verzamelen (scannen) en ordenen van de vele duizenden bidprentjes. Op
dit moment zijn daar Wijnand van Gils, Toos Theuns en Rina Janssens mee bezig.

Terugblik Open Huis 9 maart
Zondagmiddag om 13.00 uur openden wij onze
deuren van de Heemkundehuisvesting aan het
Kloosterhof te Made voor een presentatie van
foto’s over het verenigingsleven in Made en
Drimmelen van vroeger en nu. Op een groot
scherm werden zo’n 100 foto’s getoond over dat
verenigingsleven.

In de pastoorssacristie presenteerde Cor Knoop op
de van hem bekende deskundige en smeuïge
wijze verenigingsfoto’s op aanvraag. Ook was er
een mogelijkheid om afdrukken van foto’s mee
naar huis te nemen.
Ruim 70 personen hebben onze huisvesting en de
presentaties bezocht.

Dorpskrant Drimmelen.
Wij hebben van de redactie van de “Dorpskrant Drimmelen” de hele oplage van deze krant gekregen. Voor
de Heemkundekring “Made en Drimmelen” is zo’n blad van grote waarde voor ons archief. In totaal zijn er
nu 8 jaargangen uitgegeven.
Wij danken de redactie en met name de hoofdredacteur de heer Rinus Rasenberg met deze mooie gift.
Verdere lezingen/activiteiten
Noteer in uw agenda de volgende activiteiten:
- 13 en 14 september Open Monumentendagen Thema Reizen
- 27 september (kermiszaterdag) dagexcursie.

