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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing die wordt gehouden op
dinsdag 9 december in “The Pub and Churchil” Kloosterstraat 36, Made
De lezing begint om 20.00 uur
Voor deze lezing hebben wij de heren Frans Ruczynski en
Wadec Salewicz, beiden zonen van Poolse bevrijders, uitgenodigd
Zij zullen vertellen over de
bevrijding van West Brabant door Poolse geallieerden in november 1944
.
De lezing is openbaar. Aan niet- leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lezing 9 december VERGETEN OVERWINNAARS
Dit jaar is het alweer 70 jaar geleden dat
Poolse militairen begin oktober plaatsen als
Baarle Nassau en Alphen bevrijdden. Eind
oktober volgden Gilze en Rijen, Molenschot,
Dorst en Bavel. Op 29 oktober, Breda en
Prinsenbeek daarna Teteringen, op 4
november Terheijden, Wagenberg, Hooge– en
Lage Zwaluwe, Den Hout en ook Made en
Drimmelen. Zevenbergsche Hoek werd op 5
november en Moerdijk op 9 november
veroverd op de Duitse bezetters. Oktober en
november zijn daarom de bevrijdingsmaanden
voor onze streken.
Waarom is er nog steeds speciaal
belangstelling voor de bijdrage van de Poolse

militairen in de Tweede Wereldoorlog vooral in
het westen? Waarom is er zo weinig over
bekend ? Hoe is het mogelijk dat een
overrompeld en bezet land als Polen zo veel
kon betekenen voor de bevrijding van West
Europa en hoe komt het dat zoveel Poolse
soldaten van de 1e Poolse Pantserdivisie en
de 1e Zelfstandige Poolse parachutisten
brigade en andere eenheden na de oorlog
over de gehele wereld zijn uitgezworven en er
juist in en om Breda zo veel zijn gaan wonen ?
Waarom gingen ze niet gewoon naar huis net
als de Amerikanen, de Britten en de
Canadezen ?

Dinsdag 9 december “The Pub and Churchil” Kloosterstraat 36, Made
De lezing begint om 20.00 uur
Kamer van Koophandel nummer 18054542
Website: www. http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/
Bezoekadres: “ Oude misdienaarsacristie” ingang Parkeerterrein Kloosterhof Made
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Terugblik lezing 7 oktober van mevrouw Valentine Wiekaart
Voor een volle zaal (95 bezoekers) en in een nieuwe, goed verzorgde locatie, vertelde Valentine
Wiekaart uit Werkendam het verhaal van de Biesbosch na de St. Elisabethvloed en de perikelen
over het beheer van de aanwas van het nieuwe land.
Een monnikenwerk moet het voor de spreekster geweest zijn om de verslagen te lezen en te
vertalen die gemaakt zijn van de meningsverschillen over her beheer van de Biesbosch.
Hele duidelijke beschrijvingen van de mensen en hun leefomstandigheden kwamen naar voren uit
die rapporten, waarin ook personen uit Made en Drimmelen genoemd werden.
Haar lezing werd ondersteund door mooie beelden.
Alles heeft Valentine Wiekaart beschreven in haar boek “Nijet Dan Water Ende Wolcken”.

Verdere activiteiten van onze Heemkundekring:
9 dec. Lezing van de heer Frans Ruczynski over de bevrijding van West-Brabant door de
Polen.
10 febr. Lezing van de heer R. Hamelinck over Brabantse gewelven, spektakel op hoogte.
Vooral zal aandacht worden geschonken aan de gewelven in de Bernardus- en
Blasiuskerk in Made
14 april . De heer A. Rooms. Zijn lezing gaat over grote gezinnen in Noord-Brabant onder de
titel: Gezin XXL. Eerst is er die avond de algemene ledenvergadering.
Alle lezingen in ‘The Pub and Churchill’ Kloosterstraat 36 in Made
De Klok 48. “De bevrijding duur betaald”
De redactie en de werkgroep “Historisch onderzoek” van onze Heemkundekring zijn het laatste
halfjaar druk bezig geweest om de december uitgave van ons periodiek “De Klok” geheel in het
teken te stellen van de bevrijding van Made en Drimmelen zo’n 70 jaar geleden.
Vele foto’s maar ook interviews van hen die de bevrijding mee hebben gemaakt zijn opgenomen
in de 72 bladzijden tellende uitgave.
De nadruk ligt op wat de bewoners de laatste dagen van de oorlog hier in onze omgeving
moesten meemaken.
Deze uitgave hoort ook thuis in het Bredase “Generaal Maczek museum” 1). Daarom zullen we
dinsdagavond 9 december tijdens de lezing (wel over de gevechtshandelingen) enkele
exemplaren overhandigen aan onze beide sprekers de heren Frans Ruczynski en Wadec
Salewicz. Daarna verspreiden wij ons periodiek uiteraard weer onder onze leden.
Losse nummers kosten dit keer € 5,00. Ze zijn te koop in de Bibliotheek en bij de Readshop in de
Marktstraat. Beide in Made.
1. Het Generaal Maczek Museum is een museum in Breda. Het is gevestigd in gebouw -R- op de Trip van
Zoudtlandkazerne. Er is veel informatie over het leven van onder anderen de Poolse generaal Maczek en
de Tweede Wereldoorlog. De la Reijweg 95, 4818 BA Breda tel. 076 527 4089 Openingstijden 14 en 28
december van 14.00 uur tot 17.00 uur Legitimatie verplicht! i.v.m defensie terrein! Zie ook de website

