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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit om met ons een bezoek te brengen aan de tentoonstelling
“100 jaar elektriciteit in Geertruidenberg”
Deze tentoonstelling is in de Geertruidskerk aan de Markt in Geertruidenberg
We gaan er per fiets naar toe en ons bestuurslid Cor Knoop zal ter plaatse een lezing verzorgen
over de PNEM en 100 jaar elektriciteit in onze omgeving.
We vertrekken vanaf onze huisvesting op zaterdag 12 juli om 13.30uur
naar Geertruidenberg.
Komt u met een ander vervoermiddel dan bent u uiteraard ook van harte welkom
De entree is gratis.

100 jaar elektriciteit in onze omgeving.
Eigenlijk is de naam niet geheel correct want centraal opgewekte elektriciteit was er in de gemeente
Geertruidenberg en met name in Raamsdonksveer, al van 1901. Met een landelijk uniek project verzorgde
een elektriciteitscentrale aan de rivier de Donge aan 31 poldergemalen elektrische energie. Daar kwam later
in 1908 nog een privécentrale bij. Dus voor de start in 1914 van de PNEM in Geertruidenberg, waren in de
huidige gemeente al twee elektriciteitscentrales actief.
Stil blijven we staan bij de oprichting en ontwikkeling van de PNEM ,met eerst de Dongecentrale en na de
Tweede Wereldoorlog de Amercentrale.
De lezing van Cor Knoop wordt ondersteund met unieke beelden.
Dus zaterdag 12 juli 2014 om 13.30 uur op de fiets naar Geertruidenberg
De tentoonstelling is geopend tussen zondag 29 juni t/m 14 september van 13.30u tot 17.00 uur

Lezingen/ activiteiten 2014
12 juli
Op de fiets naar “100 jaar elektriciteit in Geertruidenberg”
13 sept. Monumentendagen thema “Op reis”. Wij gaan dan naar het rijtuigenmuseum in Raamsdonk
27 sept
Dagexcursie op kermiszaterdag
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Terugblik lezing van prof. dr. Jos Swanenberg. Dialecten in Brabant.
Ons bestuurslid de heer Gerard Beckers had
alweer een goede keuze gemaakt om de heer Jos
Swanenberg uit te nodigen voor een lezing over de
dialecten in Brabant. Met prachtige uitspraken van
het Brabantse volk liet hij de 70 aanwezigen horen
hoe mooi het dialect is in onze verschillende
Brabantse streken.

Ondersteund door beelden toonde hij de
herkomst van vele dialectwoorden aan. Zelfs zo
dat vanuit de zaal ook spontaan Mays werd
gesproken. Wat betreft deze taal moest zelfs onze
professor soms achter zijn oren krabben.
Ons taaltje is dus geen dialect maar gewoon plat
Mays.

Koninklijke onderscheiding
Ook dit jaar heeft een lid van onze vereniging een koninklijke onderscheiding gehad. De heer Ad Vrijenhoek
mocht de versierselen in ontvangst nemen. Wij kennen Ad als een geweldig vrijwilliger,vooral bij de ouderen
in Made ca. Heemkundekring “Made en Drimmelen” feliciteert hem van harte met deze onderscheiding.

Heemkunde Bibliotheek; nieuwe aanwinsten (I)
We hebben in de loop van 2013 enkele nieuwe boeken voor de bibliotheek van onze heemkundekring ter beschikking
gekregen. Het gaat om:
1. Het Groot Mays Verhalenboek, gebeurtenissen en geschiedenis, 1331 – 2012,
door Bart H.A.M. Mureau in samenwerking met Wijnand van Gils.
In dit dikke boek (500 bladzijden) worden in alfabetische volgorde over een kleine 200 onderwerpen in Made en
omgeving interessante wetenswaardigheden verteld, incl. vele anekdotes.
2. Kleine Monumenten, uitg. van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’. Dit bijzondere boek kwam tot stand
ter gelegenheid van ‘800 jaar stad Geertruidenberg’ en is het resultaat van jarenlange inventarisatie en naspeuringen
door een grote groep vrijwilligers. De verzameling kleine monumenten is veelomvattend en zeer divers; het gaat bijv.
om gevelversieringen, historisch straatmeubilair, monumentale bomen, beeldbepalende landschapselementen,
grafstenen, architectonische elementen etc. In Geertruidenberg worden 70 adressen genoemd, in Raamsdonksveer ca.
75 adressen en in Raamsdonk 50 adressen. De monumentjes zijn van een verklaring voorzien en aangegeven op een
bijgevoegde plattegrond, dus voor belangstellenden vrij gemakkelijk te vinden.
3. Verkeer en vervoer in Brabant, 1814 – 1940, door Frans Kense e.a., uitg. van de Heemkundekring Tilburg.
In het fraai uitgegeven boek van 240 bladzijden wordt in 60 korte hoofdstukjes de ontwikkeling van het vervoer te land,
op het water en door de lucht in de periode van meer dan een eeuw verhaald. Vele experts hebben hiertoe bijdragen
geleverd, wat het resultaat tot een interessant boekwerk maakt. Zo is onder meer ruim aandacht besteed aan de bouw
van de Moerdijk-spoorbrug in 1872, het graven van de Bergse Maas (1888-1903), het tolwezen op de Provinciale
wegen, de DAF-fabrieken van Hub van Doorne, het ontstaan van het vliegveld Gilze-Rijen etc. Ook ‘kleinere’
gebeurtenissen als trein-ontsporingen en scheepsrampen, de eerste wielerwegwedstrijd in 1887 (die o.a. door
Terheijden, Wagenberg en Made kwam) worden genoemd.
4. Toen koeien nog horens hadden, door Michel Horrevoets Azn, uitg. in eigen beheer 2012.
Deze familiekroniek van de familie Horrevoets beschrijft mede de grote omwenteling van het agrarische bedrijf over een
periode van 100 jaar (1888 – 1985). Michel Horrevoets kreeg het plan voor het schrijven van dit familieboek toen hij na
het overlijden in 2010 van zijn tante To Horrevoets een schoenendoos oude familiefoto’s doorsnuffelde. Na langdurig
onderzoek van archieven en oud-Hollandse handschriften kon hij uiteindelijk dit fraaie boekwerk presenteren. Kort na
het verschijnen is Michel in zijn woonplaats Nootdorp helaas overleden.
5. Historische atlas van de Biesbosch. Zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten, door Wim van Wijk. Bij elke kaart
geeft de auteur een uitgebreide toelichting. Zo’n verzameling historische kaarten van de Biesbosch is ongekend en
boeiend, niet uitsluitend voor liefhebbers van het gebied. Voor velen van ons zal bijv. bijzonder interessant/onbekend
zijn het verhaal (hoofdst. 75) over het indijkingsplan voor de Brabantse Biesbosch uit 1940 van Rijkswaterstaat, zwaar
omstreden uiteraard. Ondanks het forse formaat van het boek zijn details van sommige kaarten niet overal gemakkelijk
leesbaar. De auteur heeft om dit probleem op te lossen een website geopend op de site van Erfgoedcentrum DiEp in
Dordrecht. Daar kan men alle aanvullende informatie vinden. Men mag wel zeggen dat journalist van Wijk van deze
uitgave zijn levenswerk heeft gemaakt.
N.B. De Werkgroep Bibliotheek van onze Heemkundekring is van plan elk jaar enkele boeken voor de collectie aan te
schaffen. Via de Nieuwsbrief zal daarvan bericht worden gedaan. Leden kunnen op aanvraag de betreffende boeken
gratis voor een bepaalde tijd ter lezing krijgen. Reacties zijn welkom !

