NIEUWSBRIEF
jaargang 18 – nummer 3 , 2015
Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel: 0162-683323
Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

Uitnodiging
Wij nodigen u uit om op zaterdag 4 juli a.s. met ons naar het museum “De Leerlooierij” in
Dongen, Kerkstraat 33, te gaan.
We vertrekken om 13.15 uur bij onze huisvesting per auto naar Dongen
(met de fiets mag ook), om 14.00 uur is daar ontvangst met koffie/thee en een speciaal gebakje.
De rondleiding is onder leiding van een deskundige gids.
Bijdrage voor leden € 4,- en voor niet- leden en introducés € 8.50
Inschrijven voor donderdag 25 juni bij Gerard Thijssen Tel. 0162-683323 of
E-mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com
De bijdrage kunt u overmaken op rekeningnr. NL34 RABO 015.06.33.750 van de Heemkundekring Made en
Drimmelen o.v.v. Leerlooierij.

Zomerexcursie naar “De Leerlooierij” te Dongen op 4 juli.
Maak kennis met DE LOOIERIJ, het Dongense museum waar het leven in een gemeenschap van
leerlooiers beleefd kan worden. Van koe tot leer; techniek en mens in een gebouw dat looien
ademt. Ontdek wat anderen al zeggen: "Tjonge, ik wist niet dat hier zoiets moois is..."
Dwaal ook door de boeiende expositie Dongen, van NUL tot NU op de Pantoffelzolder, vertoef in
een sfeervolle omgeving bij de zandverstuiving en verblijf, mijmerend of gezellig kletsend, zittend
op de oude looiputten in het riante museumcafé.….
Zaterdag 4 juli vertrekken wij om 13.15 uur vanaf het parkeerterrein Kloosterhof Made met de
auto naar Dongen. Daar worden wij ontvangen met een kop koffie / thee en iets extra’s.
Meld u aan voor 25 juni bij onze secretaris de heer Gerard Thijssen. (zie uitnodiging)
Cees Ligtvoet een koninklijke onderscheiding
Ons lid de heer Cees Ligtvoet is onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Wij kennen
Cees als een gedreven leerkracht met een geweldige inzet. Zijn belangstelling gaat naar alles
wat met jeugd te maken heeft. Befaamd zijn vooral zijn organisatie van de sportdagen en de
toneeluitvoeringen.
Ook vanuit de Heemkundekring “Made en Drimmelen”: van harte gefeliciteerd.
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Terugblik “Tussen kunst en kitsch” 12 april
Een nieuwe activiteit van ons bestuur, de
organisatie van een plaatselijke “Tussen
kunst en kitsch” is een geweldig succes
geworden. Er waren ruim 60 aanmeldingen
voor een taxatie waarvan wij er maar 35
konden laten plaatsvinden.
De heer Ferdinand Bagnato bleek een
deskundige van formaat die op vakkundige en
soms humoristische wijze beelden,

gebruiksvoorwerpen, schilderijen enz. enz. op
waarde kon taxeren.
In een uitstekende locatie, de priestersacristie
van de Bernardusparochie, deed Ferdinand
kalm en professioneel zijn werk. Sommigen
verraste hij met de boodschap een
kunstvoorwerp te zien, anderen konden weer
met kitsch naar huis. Een activiteit die voor
herhaling vatbaar is.

Terugblik lezing dinsdag 14 april “XXL Gezinnen” door Ad Rooms.

In een overvolle zaal (zeker100 personen) hield Ad Rooms een lezing over grote
gezinnen. Aan de hand van mooie beelden vertelde hij honderduit over het wel en wee
van deze gezinnen. Uit de zaal kreeg hij soms ondersteuning en bijval van personen die
ook kwamen uit 10,15 en soms 20 kinderen uit een gezin. Over slapen en eten in
etappes, maar ook schoenen en klompen wisselen om naar de kerk te gaan, kortom
soms een hele hoop leed, maar ook een hoop gezelligheid in de gezinnen van “XXL”
Opbrengst Clubkas Campagne Rabobank
Het zijn mooie momenten als twee
medewerksters van de Rabobank, de dames
Jeanne van Ostaijen en Cora Bul, onze
bestuursvergadering binnenkomen met een
mooie cheque. Een vereniging van 278 leden
die een bedrag krijgt van € 410,-- blijkt dus
zeer gewaardeerd in onze samenleving.

Juist tijdens deze bestuursvergadering waren
we de planning aan het maken voor deze
zomer en najaar. Dit bedrag maakt het
financiële plaatje wat makkelijker.
Dank aan de leden van de Rabobank die hun
stem op ons hebben uitgebracht

.
Brabantse Heemdagen in onze regio.
Elk jaar organiseert onze overkoepelende organisatie “Brabants Heem” Brabantse Heemdagen.
Dit keer viel hun oog op onze regio. Een werkgroep vanuit Geertruidenberg, Hooge en Lage
Zwaluwe en Made en Drimmelen heeft een programma samengesteld.
Op 6 en 7 augustus worden deze dagen gehouden.
Dat het programma en de streek in de smaak valt bij onze Brabantse collega kringen blijkt uit het
feit dat de 100 beschikbare plaatsen al vrij snel waren volgeboekt.
Activiteiten in de zomer en najaar Heemkunde ‘Made & Drimmelen”
4 juli Zomerexcursie naar “Looierijmuseum” Dongen; inschrijven voor 25 juni, zie uitnodiging.
6-7 augustus Brabantse Heemdagen in Geertruidenberg, Made, Drimmelen, Hooge en Lage
Zwaluwe . Geen inschrijving meer mogelijk; volgeboekt.
12 sept Monumentendag expositie “Kunst & Ambacht” in het museum “Siemerink” Oude kerk
straat Made, uitnodiging volgt
26 sept. Kermiszaterdag dagexcursie naar ? uitnodiging volgt.
Dec 2015 t/m februari 2016 activiteiten rondom kunstschilder Godfried Schalcken, met onder
andere een lezing op zondag 13 december mededelingen volgen nog.
In Geertruidenberg “De Langstraatspoorlijn” een tentoonstelling in de Geertruidskerk van 28 juni
t/m 13 sept. van 13.30 tot 17.00 uur m.u.v. zondagen 5 juli, 2 augustus en 6 sept.

