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jaargang 24, oktober 2021
3 bijlage

Secr. Gerard Thijssen
met
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel: 0162-683323
Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

Het doet ons een genoegen u eindelijk weer voor een algemene
ledenvergadering te kunnen uitnodigen.
Wanneer:

10 november 2021.

Waar:

Hotel-partycentrum ’t Trefpunt te Made.

Tijdstip:

19.30 uur.

De zaal is beschikbaar tot 23.00 uur.
Na de pauze zal er vanaf ongeveer 20.30 uur een presentatie
plaatsvinden over 600 jaar Biesbosch aan de zuidelijke Ameroever.
De samenstellers van de door u deze zomer ontvangen map zullen
enkele belangrijke ontwikkelingen in het landschap tussen Made,
Drimmelen en Zwaluwe nader toelichten.

Beste leden
Eindelijk is het dan zover en mogen wij u weer uitnodigen voor een bekend, ouderwets
samenzijn: onze algemene ledenvergadering met daarna een presentatie over een
onderwerp uit ons erfgoed.
Bijna twee jaar was het niet verstandig u voor lezingen en excursies uit te nodigen en was
ook onze huisvesting veelal gesloten. Ook voor onze vereniging een moeilijke tijd, waarin
het bestuur ondanks alle overheidsrestricties, toch nog het een en ander voor elkaar kon
krijgen. In het jaarverslag van onze secretaris leest u daar hieronder meer over.
Voor wat betreft uw bezoek aan de algemene ledenvergadering wel een huishoudelijke
mededeling: Café en Biesboschzaal van ’t Trefpunt zijn 10 november a.s. alleen
toegankelijk na vertoon van:

-

een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en

-

een geldig vaccinatiebewijs of op de smartphone met QR-code, of een
geldige negatieve corona-testuitslag, of een bewijs (met QR-code) dat men
hersteld is van corona.

Raadhuisplein en café De Pelikaan omstreeks 1950.
Wij zijn blij om u weer te mogen ontvangen. Na de pauze zijn ook niet-leden welkom.
600 jaar Biesbosch, een verkenning aan de zuidelijke Ameroever
Tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421, dit jaar zeshonderd jaar geleden, ontstond de
Biesbosch. Deze overstroming zorgde voor veel veranderingen in onze streek: huizen en
dorpen werden verlaten, nieuwe bestaansmiddelen moesten worden gezocht en
nederzettingen opnieuw elders worden opgebouwd.
Een gebeurtenis waaraan we de herinnering niet zomaar voorbij wilden laten gaan. Al in
2019 staken Staatsbosbeheer, de provincie Noord Brabant, omliggende gemeentes,
bezoekerscentra, musea en heel wat plaatselijke erfgoedverenigingen de koppen bij
elkaar. Exposities werden samengesteld, lezingen voorbereid en de nodige gelden
vrijgemaakt.
En toen kwam covid-19. U begrijpt het: musea en bezoekerscentra dicht en verenigingen
waarvan de leden amper bij elkaar konden komen. Van heel wat plannen werd in 2021
niets meer vernomen.
Dat gold niet voor heemkundekring Made en Drimmelen. Enkele leden bogen zich dit
voorjaar nog eens over een aantal historische veranderingen in het polderlandschap
tussen Drimmelen, Made en Zwaluwe, een stukje voormalige Biesbosch beneden de
Ameroever. Gezocht werd naar overblijfselen van de Sint-Elisabethsvloed, maar ook
belangrijke landschapsontwikkelingen daarvoor en daarna zijn meegenomen. Zij hebben
zich ingelezen, hebben kaarten bekeken en natuurlijk een leerzame fietstocht door de
polder gemaakt.

Dit heeft geresulteerd tot het in kaart brengen van dit landschap.
Afgelopen zomer kon daarom een fraaie herdenkingsmap ‘600 Jaar Biesbosch, een
verkenning aan de zuidelijke Ameroever’ met kaarten, beschrijving en fietsroute langs
kenmerkende plaatsen in het polderlandschap aan de leden worden uitgedeeld.
Zaterdag 10 juli jl. vond een geslaagde presentatie van map en fietstocht plaats in ‘t
Dorpshuys te Drimmelen, waarna een flinke groep aanwezigen de ongeveer twintig
kilometer lange tocht met de samenstellers fietsten. De leden die niet aanwezig konden
zijn, hebben de map daarna thuisbezorgd gekregen.
Naar de daarna nog overgebleven mappen was zoveel vraag, dat we intussen alweer
honderd exemplaren bij hebben moeten laten drukken. Ook van die tweede druk is nu
alweer meer dan de helft verkocht.

Voor degenen die op 10 juli de uitleg onderweg gemist hebben, of deze graag nog een
keer wat uitgebreider willen horen, presenteren de samenstellers van de tocht na
afloop van de algemene ledenvergadering op 10 november a.s. tijdens een PowerPointpresentatie nogmaals enkele belangrijke ontwikkelingen in het landschap
tussen Made, Drimmelen en Zwaluwe.
Huisvesting en oproep aan onze leden:
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Madese Bernarduskerk grote veranderingen te wachten
staat.

Zaterdag 11 september jl. was ook onze heemkundekring aanwezig bij de presentatie van
de plannen die de deelnemers aan het project Sociaal Cultureel Dorpshart Made in de
kerk presenteerden. Als alles volgens plan verloopt, wordt de kerk begin volgend jaar
onttrokken aan de Rooms-Katholieke eredienst en kan de ombouw tot sociaal-cultureel
centrum met ruimtes voor o.a. bibliotheek, kinderopvang, horeca en theaterzaal
aanvangen. Eind 2023 denkt men dan al deze nieuwe gebruikers te kunnen
verwelkomen.
Onder deze nieuwe gebruikers hopelijk ook onze heemkundekring. In de nieuwe plannen
staat (ongeveer op de huidige plaats van de Mariakapel) een ruimte van ongeveer 20
vierkante meter voor ons ingetekend. Over de huurprijs daarvan is ons nog niets bekend,
maar we hopen dat de stichting haar belofte waarmaakt (de Madese verenigingen zullen
er financieel niet op achteruit gaan) en wij eind 2023 daar onze spulletjes kunnen
onderbrengen.
Voor het echter zover is, staat ons nog het nodige te wachten. Ook wij zullen begin
volgend jaar de al weer heel wat jaren door ons gehuurde misdienaars sacristie moeten
ontruimen. Vergaderruimte zal misschien gemakkelijk tijdelijk elders kunnen worden
gevonden, maar de opslag van boeken, foto’s, tijdschriften, bidprentjes, kadasterkaarten,
foamborden, fotolijsten en archiefmappen wordt dan waarschijnlijk een probleem. Zeker
ook omdat wij graag de mogelijkheid willen behouden die indien nodig in te kunnen zien.
Wij vragen daarom alle leden met ons mee te denken over de mogelijkheid onze
spullen ongeveer anderhalf jaar ergens te Made en of Drimmelen op te kunnen
slaan. We denken dan aan een vochtvrije ruimte van ongeveer 20 vierkante meter die
incidenteel voor (bestuurs)leden toegankelijk is. Leden die over zo’n geschikte ruimte
beschikken (of iemand kennen die zo’n ruimte heeft) en die ons ter beschikking willen
stellen, verzoeken wij vriendelijk zich te melden bij onze secretaris Gerard Thijssen,
Rozenbloemstraat 34, telefoon 0162683323, e-mail:
heemkundemadedrimmelen@gmail.com.
En dan willen wij u er nog aan herinneren dat wij meedoen aan de RABO
CLUBSUPPORT
Als coöperatieve bank geeft de Rabobank ieder jaar een deel van de winst aan
verenigingen in het hele land. Rabobank Amerstreek stelt dit jaar 150.000 euro
beschikbaar.
Het zou fantastisch zijn als een aanzienlijk deel van de door de Rabobank beschikbaar
gestelde anderhalve ton in de kas van de heemkundekring Made en Drimmelen
terechtkomt.
Als lid van de Rabobank kunt u vanaf 4 oktober t/m 25 oktober 2021 de heemkundekring
steunen door op ons te stemmen. Na 25 oktober is stemmen niet meer mogelijk en wordt
het beschikbaar gestelde bedrag op basis van het getelde aantal stemmen, per vereniging
verdeeld.
Medio november worden de uitslagen bekend gemaakt.
Vraag ook uw familieleden, collega’s, vrienden en kennissen en zorg ervoor dat ze
stemmen op onze heemkundekring; elke stem levert immers geld op waarmee we
verschillende activiteiten kunnen organiseren.

Laat uw stem niet verloren gaan en breng tijdens de stemperiode uw stem uit op
heemkundekring Made en Drimmelen.
Agenda algemene ledenvergadering:
Verslag algemene ledenvergadering 2019:
Jaarverslag van onze secretaris:
Wij zien u graag op 10 november a.s. vanaf 19.30 uur in ’t Trefpunt, koffie en
worstenbroodje staan dan klaar!

