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Beste leden,
De zomervakantie is al in volle gang, maar door alle coronatoestanden zullen de vakanties
net zoals vorig jaar anders zijn dan wat we gewend waren. In ons eigen land zijn er
voldoende mogelijkheden om ons coronaproef te bewegen.
Maar nu de besmettingen weer omhoog gaan, moeten we met z’n allen toch weer alle
maatregelen gaan handhaven. Er wordt veel van ons gevraagd in deze tijd, maar onze
gezondheid en die van onze medemens is een groot goed en belangrijk om voor te
vechten.
Ondertussen zitten wij als bestuur natuurlijk niet stil, zoals u uit onderstaand verhaal wel op
kunt maken en waarschijnlijk al in de brievenbus hebt gezien.
Wij wensen u een goede zomer toe, blijf gezond.

Heemkundekring Made en Drimmelen
600 jaar Biesbosch fietsroute

En toen was het zaterdag 10 juli 2021 en waren wij, leden en niet leden. uitgenodigd door
de makers van een prachtige Biesboschgids, te weten Louis van Suijlekom Julien Mariman
en Frank Jorna, om het eerste exemplaar uitgereikt te zien worden aan Anita Jooren van
het Dorpshuys in Drimmelen als vertegenwoordiger van de Drimmelense horeca.
Ongeveer 45 leden en niet leden waren om 11.00 uur aanwezig in het Dorpshuys om de
openingswoorden door de voorzitter Louis van Suijlekom te beluisteren.
Het terras was geheel coronaproef opgesteld en wij werden hartelijk ontvangen met koffie
en gebak.
Louis van Suijlekom vertelde dat de Provincie en de Gemeente allerlei plannen hadden om
het 600 jarig bestaan van de Biesbosch in diverse activiteiten om te zetten. Helaas laten
de coronamaatregelen het niet toe om iets grootschaligs te organiseren.
Bovenstaande heren hebben toen het initiatief genomen om informatie te verzamelen om
vervolgens een uitzonderlijk mooie map te maken.

In de map bevinden zich kaarten met uitgebreide info over de Biesbosch.
Aan deze info is een mooie fietsroute dwars door de polders gekoppeld.
Dus toen de koffie op was zijn wij, geheel volgens de regels op de fiets gestapt en hebben
wij een prachtige route van ongeveer 20 kilometer gereden. Door o.a de Emiliapolder.
Onderweg gaven Louis en Julien ons uitleg over het ontstaan van de polders, de dijken,
het water en over de ontstaansgeschiedenis van de plaatsen Hooge -en Lage Zwaluwe ,
Made, die “rijk” waren geworden door de St.Elizabethsvloed.
De weergoden waren ons zeer goed gezind, dus wat kan er beter zijn dan natuur en
cultuur op deze manier te verbinden.
De leden van de Heemkundekring hebben dit boekwerk aangeboden gekregen.
Voor niet leden is het te koop voor € 6.00

Vanuit de regio:
Sint Elisabethsvloed: de activiteiten in het themajaar
Inmiddels is de herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed in volle gang. In dit
themajaar, dat loopt van mei 2021 tot en met september 2022, worden bijzondere,
inspirerende en spannende activiteiten georganiseerd. Ook in onze vestingsteden. Ben
je benieuwd wat er te doen is in de Zuiderwaterlinie?
> Bekijk de activiteiten

Uitwaaien op de Kleine Schans in Terheijden
Het lieflijke Terheijden heeft een serieus oorlogsverleden. Spanjaarden en Staatsen
voerden zware gevechten bij de Kleine Schans. Om de vijand tegen te houden
inundeerden ze om de haverklap de polders. Tegenwoordig kun je er heerlijk wandelen.
Een bezoek aan de nabijgelegen haven is ook een aanrader!
> Bezoek de Kleine Schans

De LF Waterlinieroute is officieel geopend!
De nieuwste lange afstand fietsroute is een feit! Op 17 juni 2021 werd
de LF Waterlinieroute gelanceerd. In het weekend van 19 en 20 juni
werd de route op gepaste wijze geopend door LF Waterliniefietsers
Laura en Irene. Lees meer over hun avontuur. Heb jij al zin om te
gaan fietsen?
> Bestel de fietsgids en plan je route

Vooraankondiging.
Rabo ClubSupport: stem mee.
Via Rabo ClubSupport beslist u mee welke clubs en verenigingen in uw omgeving een
financieel steuntje in de rug krijgen om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Vorig
jaar deden er meer dan 30.000 clubs mee en stemden 460.000 leden op hun favoriete
club. Vanaf oktober kunt u als lid weer stemmen op uw favoriete clubs. Wordt vervolgd.

Vernieuwing website.
Heemkundekring Made en Drimmelen vernieuwt op 29 juli de website. De huidige
website is om verschillende redenen aan vervanging toe. Daarom is er hard gewerkt
om de nieuwe website in een ander jasje te steken. De kleur, de indeling en de
overzichtelijkheid geven in één oogopslag bondige informatie voor de bezoeker, via
links is uitgebreidere informatie op te vragen over het gewenste onderwerp.
De fotowisselserie op de startpagina is gehandhaafd omdat hier altijd positieve
reacties op komen.
De pagina’s onder de fotowisselserie geven informatie over de heemkundekring,
door daar op te klikken vindt men een nadere toelichting over het betreffende
onderwerp met een makkelijke mogelijkheid verder te zoeken naar andere
informatiebladen over de heemkundekring.
Een activiteitenblok en een agenda geven een duidelijk overzicht over wat komen
gaat, een geschiedenisblok gaat in delen de geschiedenis van Made en Drimmelen
presenteren, en er wordt gewerkt aan een koppeling met Brabant Cloud waar in de
toekomst foto’s en gedachtenisprentjes opgeslagen en opgevraagd kunnen gaan
worden.
Het kadasterblok tot slot geeft een kaart van de gemeente Made en Drimmelen van
1832. Men kan inzoomen op die kaart waarbij de perceelnummers zichtbaar worden.
Nadere informatie over inwoners en bezitters van die percelen zijn aan te vragen bij
Heemkunde Made en Drimmelen via het secretariaat.
Nieuwsgierig? Kijk nu, na 29 juli en met regelmaat op www.heemkundekring-madeen-drimmelen.nl.

Dorpsquiz.
De Heemkundekring Made en Drimmelen doet weer mee aan de
Dorpsquiz op 9 oktober om 18.30 uur.
Er is een ruimte besproken bij ’t Trefpunt een betere en mooie locatie
om te kwissen.
Er zijn nog te weinig aanmeldingen om het team te komen versterken,
meld je aan en laat het team niet in de steek.
Ook die de vorige keer hebben meegedaan die weten hoe gezellig het is
om mee te doen, test je kennis over Made en andere verschillende
onderwerpen meld je aan voor de 2e editie.
Geef je familieleden ook op iedereen is welkom. Gezellig toch, schroom
niet om je aan te melden.

