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Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Beste leden,

Ook deze maand willen wij u via onze nieuwsbrief
informeren over ontwikkelingen en gebeurtenissen die
door verschillende erfgoedinstanties aan ons zijn
doorgegeven. Uiteraard vinden deze activiteiten digitaal
plaats omdat fysiek contact nog steeds moeilijk, en in de
meeste gevallen zelfs onmogelijk is.
Gelukkig ontvangen we van veel instellingen allerlei
digitale informatie. Op deze manier hopen we u op de
hoogte te houden wat er in Noord-Brabant en vooral in
onze regio afspeelt om de geschiedenis levend te houden.
Iedereen kent de voormalige actiegroep “Dolle Mina”.
Deze actiegroep schudde ons land vijftig jaar geleden op
met talrijke feministische gebeurtenissen. Het Brabants
Historisch Informatie Centrum (BHIC) presenteert onder
de naam “Een vrouw zonder man is als een vis zonder
fiets” een website over de feministische golf die Brabant vanaf 1970 tot 1990 overspoelde.
Behalve informatie en verhalen over deze beweging treft u er ook een forum aan en
radiofragmenten afkomstig van de illegale vrouwenradio die in deze periode werd
uitgezonden. Op de website “rebellerende vrouwen” kunt u deze en andere informatie
vinden.
Op woensdag 10 februari jongstleden werd het “Kloosterjaar Brabant” door Koning Willem
Alexander geopend. De opening vond plaats in het klooster Sint Agatha te Cuijk.
Meer weten over het kloosterleven? Kijk op https://brabantskloosterleven.nl/
Ook de opening van het kloosterjaar kunt u hier terugvinden.
Zoals u weet maakt onze gemeente deel uit van de
Zuiderwaterlinie. Over de beide linies in onze streek –De Linie
van den Hout en de Linie van de Munnikenhof – heeft ons
bestuurslid Cor Knoop in het recente verleden een lezing
verzorgd. Ook stond hij aan de basis van een tentoonstelling die
samen met de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
enkele jaren geleden werd georganiseerd.
In 2003 en 2004 werd in onze periodiek De Klok uitvoerig
stilgestaan bij deze linies.
Op de vernieuwde website van de Zuiderwaterlinie NoordBrabant kunt u de geschiedenis van deze linie lezen en
beluisteren. Er is een podcast, een documentaire en zelfs een
wandeling te vinden.
Meer weten? Klik hier

Houdt u van puzzelen? Dan is de website “Wat staat daer” iets voor u.
Op deze website vindt u oude handschriften die ‘ontcijferd’ moeten worden!
Voor de liefhebbers, kijk op www.watstaatdaer.nl
U kent waarschijnlijk het televisieprogramma “Verborgen Verleden”.
In dit programma wordt van min of meer bekende Nederlanders gezocht naar hun
voorouders. Vaak leidt dit tot bijzondere feiten en interessante verhalen.
Binnen onze vereniging is bekend dat veel leden geïnteresseerd zijn in
stamboomonderzoek. De genealogiecursussen die we enkele jaren geleden
organiseerden trokken veel belangstelling.
Het BHIC berichtte onlangs dat de talrijke vrijwilligers erin zijn geslaagd om inmiddels 20
miljoen Brabanders op te nemen in hun stamboomdatabase. Een respectabel aantal.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in genealogie en ook zij die in een verleden
hiermee begonnen zijn en de draad weer willen oppakken is deze website van belang.
Meer weten? Klik hier.
Tot slot een nieuwtje over het Nationaal
Monument Kamp Vught. In september 1946
werd hier een zwart-wit Polygoonfilm gemaakt
om de geschiedenis van het kampleven uit de
Tweede Wereldoorlog te herdenken. Emiel
Verwijst werkzaam bij het BHIC heeft deze
historische film ingekleurd met als doel om de
geschiedenis dichterbij te brengen.
Beide films zijn te zien op de website van het
BHIC. Klik daarvoor op deze link.
Wij wensen u veel plezier met bovenstaande suggesties.
Mocht u zelf een idee of tip hebben, laat het ons weten via ons e-mailadres:
heemkundemadedrimmelen@gmail.com.
In Memoriam
Op 24 februari ontvingen wij het overlijdensbericht van Jeanne van der Made-Oomen dat
zij op 22 februari is overleden.
Jeanne en haar man waren sinds enkele jaren lid van de Heemkundekring Made en
Drimmelen.
Jeanne was al geruime tijd ziek, wij wensen Wim en hun dochter Lysanne en haar gezin
veel kracht en sterkte toe om het verlies te verwerken.

In Memoriam
Op 8 maart ontvingen wij het bericht dat ons lid Rien Rovers uit Geertruidenberg op 18
februari is overleden.
Rien was vanaf 2000 een betrokken lid van de Heemkundekring Made en Drimmelen.
Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen.

Nb: Complimenten voor deze en de vorige nieuwsbrief gaan naar de heer Gerard
Beckers.

