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jaargang 18 – nummer 5 oktober 2015
Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel: 0162-683323
Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

.
Uitnodiging
Op dinsdag 20 oktober organiseert onze vereniging de eerste lezing van het nieuwe
heemkundejaar.
Mevrouw J. Lock komt vertellen over de rivier de Donge onder de titel "Rivier De Donge,
verrassingen langs een laaglandbeek".
Deze rivier vormt de grenslijn tussen Oost en West Brabant.
In het eerste deel zal een film worden getoond over de loop van deze rivier en de historisch
interessante en zichtbare plaatsen in en langs deze rivier.
Na de pauze zal mevrouw Lock dieper ingaan op een aantal belangrijke plaatsen.
De bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur in café-restaurant The Pub, Kloosterstraat 36 in
Made

Oproep aan al onze leden:
In verband met de stijgende kosten van het bezorgen van de nieuwsbrieven, vragen wij U beleefd
om Uw emaildres door te geven aan onze secretaris, adres: zie onder aan deze pagina.
Ook zouden wij graag toestemming van U krijgen om de contributie automatisch te incasseren.
Dit kan ook op hetzelfde adres doorgegeven worden.

Kamer van Koophandel nummer 18054542
Website: www. http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/
Bank: Rabobank Amerstreek nr. NL34RABO015.06.33.750
E-mail algemeen: heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Bezoekadres: “ Oude misdienaarsacristie” ingang Parkeerterrein Kloosterhof Made
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Terugblik op de Heemdagen
Ruim 100 mensen waren op 6 en 7 augustus aanwezig om deel te nemen aan de
heemdagen. De opening vond plaats in het gemeentehuis van Drimmelen en de
organisatie was in handen van de 3 heemkundekringen van Drimmelen, Hooge en Lage
Zwaluwe en Geertruidenberg.
De deelnemers kwamen uit heel Brabant en de bedoeling van deze dagen was om de
mensen kennis te laten maken met onze cultuur en natuur. De eerste dag was er een
dorpswandeling, onder leiding van gidsen, door het dorp Drimmelen
(https://www.youtube.com/user/SLODrimmelen)
Met de boot door de Biesbosch naar de Hofmanplaat met een bezoek aan de eendenkooi
en ‘s avonds een diner met optredens van de Vetosisters en het Clubke.
De tweede dag een fietstocht en rondwandeling door Geertruidenberg met een bezoek
aan museum de Roos. Door een prachtig landschap fietsen naar Hooge en Lage
Zwaluwe met bezoeken aan de molen en het museum.
Het weer was geweldig en de mensen hebben allemaal genoten. Voor een uitgebreid
verslag en foto’s zie de volgende link. http://www.brabantsheem.nl/0806-heemdagen-in-tekenvan-hollands-brabant-aan-de-rand-van-de-biesbosch.html
Op de tweede dag werden na het diner verschillende mensen gehuldigd. 1 deelnemer deed voor
de 60ste keer mee. Ook was er na het diner een quiz met vragen over de 2 dagen. Al met al waren
het dagen die erg succesvol zijn geweest. De organiserende heemkundekringen werden door het
Brabants Heem bedankt voor hun inzet.

Mevrouw H. de Bruijn, van onze eigen heemkundekring, werd gehuldigd omdat zij voor de
10de keer deel nam aan de Heemdagen
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Terugblik excursie kerkhof
Op woensdag 2 september waren er een 40-tal deelnemers bij de excursie in Oud Drimmelen.
Het was verzamelen bij de begraafplaats waar Louis van Suijlekom uitleg gaf over het ontstaan
van de kerk die daar gestaan heeft en wat later een begraafplaats geworden is.
Louis vertelde ook over de lijkschuit die van Drimmelen naar Oud Drimmelen voer.
Verschillende anekdotes kwamen ook aan de orde die op of rondom de begraafplaats plaats
vonden.
Het was een boeiend verhaal waar veel aandacht voor was.
Om ongeveer 20.30 uur was het onder het genot van koffie/thee met iets lekkers erbij nog gezellig
napraten bij de minicamping van Gert-Jan en Elly van Oorschot.
Het was weer een geslaagde excursie.
Op onze website http://www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl/ kunt U de foto’s bekijken.

Terugblik Open Monumentendagen

Op 12 en 13 september waren er weer de landelijke open Monumentendagen.
Dit jaar met he thema Kunst en Ambacht.
De Heemkundekring dacht in het kader van dit thema gelijk aan het museum van de firma
Siemerink in de Oude Kerkstraat te Made.
Op zaterdag 12 september was niet alleen het museum opengesteld, maar kreeg een klasje
jongelui les in smeden van de heer Joossen uit Den Hout.
Een mooi schouwspel van smedende jongeren die kleine mooie voorwerpen smeedden.
Verder mochten wij zo’n 150 bezoekers ontvangen en begeleiden door het museum.
Veel dank aan de fam. Siemerink voor de geweldige ondersteuning van deze geslaagde dag.

Stand van zaken Godfried Schalcken:
De werkgroep is druk doende om alles te regelen.
Ondertussen is er op 8 september een bijeenkomst geweest met de amateur kunstenaars in
Drimmelen. Ongeveer 75 mensen hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Sander
Paarlberg, conservator van het Dordts museum, hield een bevlogen uiteenzetting over onze
beroemde schilder.
Deze avond resulteerde in een opgave van vele aanmeldingen om mee te doen aan onze
tentoonstelling.
Definitief: de tentoonstelling van de amateur kunstenaars zal zijn van 13 maart 2016 tot en met
28 maart 2016.
Definitief: de datum van de lezing zal zijn 13 december om 15.00 in de Hervormde Kerk te
Made. Inschrijving voor het bijwonen van deze bijzonder lezing volgt.
De grote overzichtstentoonstelling in Dordrecht zal starten op 20 februari 2016 en zal 4
maanden te zien zijn.

Nieuwsbrief Heemkundekring “Made en Drimmelen” jaargang 18 nummer 5

blad 4

Terugblik jaarlijkse reis

47 mensen, dus bijna een volle bus, vertrokken 26 september naar Delft. De plaats die dit
jaar door de Heemkundekring bezocht is. Na de koffie met appeltaart stond er een bezoek
aan de Nieuwe Kerk op het programma. Door de gidsen werd er veel verteld over zowel
de Nieuwe als Oude Kerk.
Na de lunch een bezoek aan de Oude Kerk en het Prinsenhof.
Om 15.00 uur met de bus naar de Porceleyne Fles, waar onder leiding van een gids veel
verteld over de geschiedenis het Delfts Blauw.
Een volledig verslag met foto’s komt binnenkort op de website te staan.

Lezing Godfried Schalcken
Op zondag 13 december 2015 om 15.00 uur
verzorgt de heer Sander Paarlberg, conservator
van het Dordrechts museum, een lezing in de
Hervormde Kerk te Made over Godfried
Schalcken.
Deze alom bekende schilder is geboren in 1643
in de pastorie in Made en gedoopt in de
Hervormde Kerk.
Om 14.00 uur beginnen wij de middag met een
kopje koffie of thee met een lekkernij in de
Molshoop te Made, gelegen naast de kerk.
Omdat wij, de werkgroep, denken dat er veel animo voor het bijwonen van
de lezing en de ruimte in de kerk beperkt is, hebben wij besloten dat U zich
aan dient te melden via het onderstaande aanmeldingsformulier.
Bij een te grote aanmelding wordt er een wachtlijst gemaakt. Wij zullen dan
proberen om in januari een tweede lezing te organiseren.
Het aanmeldingsformulier kunt U uitsluitend inleveren op het volgende
adres of mailen naar :
Alice Heitling-Oostindiën
Stelvenseweg 19
4921PL Made
abheitling@planet.nl
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AANMELDINGSFORMULIER

Naam:

……………………………………………………
Adres:

…………………………………………………….
Telefoon:

.…………………………………………………….
Emailadres:
……………………………………………………..
Aantal personen maximaal 2……………………………….
U dient zich voor 15 november op te geven. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk via de mail een toegangsbewijs. Dit bewijs heeft U nodig om de
lezing bij te wonen.
De deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst.

