NIEUWSBRIEF
Jaargang 25 2022 nr 3 Mei

Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel: 06
Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

Beste leden
Graag nodigt het bestuur van de Heemkundekring u uit voor de Algemene
ledenvergadering op 1 Juni in Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt Raadhuisplein
1a.
Aanvang is om 19.30 uur.
Na de vergadering, om 20.15 uur, is er een lezing door de heer Caspar
Dingjan over gebrandschilderde ramen.
Wat als een hobby begon in 2015 is het nu uitgegroeid tot een grote collectie
kleurrijke glaskunst.
Caspar begon zich er in te verdiepen door te lezen en te fotograferen wat
uiteindelijk resulteerde in veel Power-Point presentatie’s met prachtige
beelden op een groot scherm.
In het begin gaat Caspar vertellen over de gebrandschilderde ramen in het
algemeen en niet te vergeten ook de ramen van de Bernarduskerk, o.a. het
ontstaan ervan, architecten en ateliers. Het beloofd een mooie en
interessante lezing te worden.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Bijlage 1
Agenda ledenvergadering woensdag 1 juni 2022
Aan de leden van de heemkundekring “Made en Drimmelen”
Agenda van de algemene ledenvergadering op woensdagavond 1 juni 2022
in Hotel-Partycentrum ‘t Trefpunt te Made aanvang 19.30 uur.
1.

Opening van de vergadering door de voorzitter de heer
L. van Suijlekom

2.

Mededelingen:

3.

Notulen van de vorige algemene ledenvergadering van

10 november 2021 (zie bijlage 1 van deze nieuwsbrief).
4.
5.

6.

Jaarverslag van de secretaris over 2021 (zie bijlage 3 van
deze nieuwsbrief).
Financieel overzicht, (op de vergadering aanwezig); rekening
2021 met verantwoording begroting 2022
Verslag van de leden van de kascommissie: de heer Cor Huijgens
en de heer Domien van den Berg.
instellen nieuw kascommissielid aftredend is de heer Cor Huijgens

Bestuursverkiezing:
Schema van aftreden bestuursleden:
Aftredend zijn: Juliën Mariman en Frank Jorna
2022: Frank Jorna (herkiesbaar)
2022: Juliën Mariman (herkiesbaar)
2023: Louis van Suijlekom
2023: Ellen de Wijs
2023: Cor Knoop
2024: Alice Heitling
2025: Gerard Thijssen

7.

Rondvraag: n.v.t.
Sluiting van de vergadering

Bijlage 2
Notulen van de algemene ledenvergadering Heemkundekring
“Made en Drimmelen” van 10 november 2021
Plaats: Hotel-Partycentrum ’t Trefpunt Raadhuisplein 1a Made
Aanwezig: ongeveer 55 leden (algemene ledenvergadering)
1. Opening van de vergadering:
De voorzitter de heer Louis van Suijlekom opent om 19.30 uur de
vergadering en heet iedereen van harte welkom met de mededeling dat
het twee jaar geleden is vanwege de corona dat we bij elkaar zijn
geweest.
2. Mededelingen:.
De notulist de heer Gerard Thijssen, deelt mee dat acht leden zich bij hem
mondeling dan wel schriftelijk hebben afgemeld voor deze vergadering.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 27 maart 2019:
De notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2019
worden onder dankzegging aan de secretaris Gerard Thijssen
goedgekeurd.
4. Jaarverslag van de secretaris over 2019:
.
Het jaarverslag werd met dank aan de secretaris goedgekeurd.
5. Financieel overzicht:
Rekening 2020 met verantwoording:
Met een presentatie van de rekening 2020 verantwoordde de
penningmeester uitgebreid de in- en uitgaven over 2020.
6. Begroting 2021:
Ook de begroting werd gepresenteerd. Enkele begrotingsposten werden
nader toegelicht.
Het financiële gedeelte werd met dank aan de penningmeester
afgesloten.
Verslag van de Kascommissie:
De heer Cor Huijgens bracht verslag uit mede namens mevr. Toos Theuns
van de kascontrole commissie. Het was keurig in orde het klopte allemaal
precies.

Verklaring:
Namens mevr. Toos Theuns, las de heer Cor Huijgens het verslag voor. De
kascommissie maakte complimenten aan de penningmeester voor de goed
verzorgde financiële administratie en vroeg de vergadering om het bestuur
over 2020 decharge te verlenen. Hierop werd ingestemd met applaus.
Het verslag en de verklaring zijn in te zien bij het secretariaat.
Instellen nieuwe kascommissie:
In plaats van de heer Cor Huijgens werd in de kascommissie de heer Domien
van den Berg gekozen.
De kascommissie 2021 bestaat daardoor uit mevr.Toos Theuns en de heer
Domien van den Berg.
7. Bestuursverkiezingen:
Volgens het schema van aftreden 2020 was Gerard Thijssen aan de beurt
om af te treden.
Gerard stelt zich herkiesbaar, en wordt onder luid applaus herbenoemd.
8. Rondvraag:
De heer Anton Braat vraagt het woord, hij overhandigt aan de voorzitter het
Jumbo plaatjesboek want hij had van de secretaris vernomen dat het
Plaatjesboek nog niet in het bezit was van de Heemkundekring.
De heer Ad Vrijenhoek heeft nog een vraag over de financiën,
de penningmeester Ellen de Wijs beantwoord deze vraag.
9. Sluiting van de vergadering:
De voorzitter dankte iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sloot om
20.15 uur de vergadering. Hierna volgt om 20.30 uur de lezing van Juliën
Mariman, Frank Jorna en Louis van Suijlekom over oude kaarten van de
Biesbosch thema van de lezing is “600 jaar Biesbosch”.
Dit met ondersteuning van een Power-Point presentatie.

Bijlage 3
Jaarverslag secretaris 2021
Om half acht opende onze voorzitter de vergadering waarbij een 55 tal leden
aanwezig waren. Er waren acht afmeldingen binnengekomen bij de
secretaris.
Daarna geeft mevr. Ellen de Wijs een verslag van de financiën.
Ellen gaf een toelichting op in-uitgaven 2021 en op de begroting 2022.
Georganiseerde activiteiten en lezingen van 2021:
Voor de verslagen van de activiteiten en lezingen van 2021 verwijzen wij u
naar onze website: www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl
Vanwege de covid-19 pandemie en de daarbij horende
overheidsmaatregelen, waren in 2020 en de eerste helft van 2021 geen
lezingen mogelijk. Ook van openstelling van de huisvesting op woensdag kon
langere tijd geen sprake zijn.
Wel heeft onze vereniging in december 2020 een extra dikke, gekleurde, op
A4- formaat De Klok uitgebracht. Hierin een beschrijving van 350 jaar
Bernardusparochie.
In het voorjaar van 2021 ontvingen alle leden als extra een map met daarin
een fietstocht met informatie over 600 jaar Biesbosch, een verkenning aan de
zuidelijke Ameroever. Zaterdag 10 juli jl. kon die feestelijk in ’t Dorpshuys te
Drimmelen gepresenteerd worden en aansluitend hebben heel wat leden de
tocht met de samenstellers gefietst.
Verzoek van de penningmeester;
Onze penningmeester, laat weten dat de contributie weer geïnd gaat worden.
Van de leden die een machtiging hebben afgegeven, zal de contributie
automatisch worden afgeschreven.
Zij die nog geen machtiging hebben afgegeven, krijgen binnenkort een
verzoek tot betaling. Het zal u duidelijk zijn dat we gecharmeerd zijn van uw
machtiging. Dus leden die een verzoek krijgen tot betaling laat het bestuur
automatisch machtigen. Gemakkelijk, zeker van betaling en goedkoper voor
de vereniging.
De contributie blijft voor volwassenen € 20,-- en voor het tweede gezinslid €
5,-- per jaar.
En verder:
Op 1-1-2020 hadden we 294 leden. Per 1-1-2021 waren er 292 leden.
Het bestuur is zes maal in vergadering bijeen geweest.
Op 10 november hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden.
Driemaal is ons periodiek “De Klok” uitgekomen met de doorlopende
nummers 67 – 68 - 69.
Er zijn in 2020 geen lezingen geweest i.v.m. corona.

Negen keer hebt u onze “Nieuwsbrief” jaargang 22 ontvangen.
Ook dit jaar kregen wij van Michiel Peeters, correspondent van ’t Carillon, de
gehele jaargang van 2019. Niet zo maar losse exemplaren maar netjes
ingebonden in “goud op snee”.
De werkgroepen:
Hieronder vindt u een overzicht van deze werkgroepen. Mocht u interesse
hebben om deel te nemen aan een of meerdere werkgroepen dan bent u van
harte welkom.
Fotowerkgroep:
Gerard Thijssen beheerd de werkgroep door foto’s te digitaliseren en van
tekst te voorzien.
Carthografie:
Deze werkgroep bestaat uit: Cor Knoop, Juliën Mariman en Frank Jorna.
Men houdt zich bezig met onderzoek naar oude kaarten, plattegronden en
kadasterkaarten.
Aan het eind van 2017 kregen wij van het Kadaster kaarten van de Biesbosch
om deze “up to date” te maken wat betreft de namen van de verschillende
kreken, polders en herkenningspunten.
Historisch onderzoek/genealogie:
Onder leiding van Juliën Mariman en Louis van Suijlekom.
Het verzamelen en onderzoeken van historische gebeurtenissen in ons
werkgebied.
Bibliotheek en archief:
Deze werkgroep bestaat uit Cor Knoop, Juliën Mariman en Frank Jorna.
Zij beheren de bibliotheek en het archief zoals boeken, oude kranten, dvd’s
etc. Op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur zijn zij daarvoor in onze
huisvesting aanwezig.
Gedachtenisprentjes:
Toos Theuns beheert de vele duizenden gedachtenisprentjes door die te
ordenen en te sorteren.
Redactie:
De redactie van “De Klok” bestaat uit Piet Baart, Juliën Mariman en Cor
Knoop en Gerard Beckers.

Toespraak 4 mei 2022
Op woensdagavond 4 mei vond in de Protestantse kerk aan de Herengracht
te Drimmelen de 4 mei herdenking voor de kernen Made en Drimmelen
plaats. Namens de Gemeente Drimmelen sprak wethouder Jürgen Vissers.
De andere spreker was de voorzitter van Heemkundekring Made en
Drimmelen, Louis van Suijlekom.
In zijn toespraak probeerde hij de 7 oorlogsslachtoffers van het dorp
Drimmelen beter onder de aandacht te brengen. Bij de toespraak werden
beelden getoond op het scherm in de kerk. Deze namen van de 7 slachtoffers
uit het dorp Drimmelen zijn: Leonardus Egbert Schuller (1 juni 1940), Gijsbert
Anthonie van der Stelt (27 februari 1942), Gerrit Meijwaard (3 maart 1944),
Hendricus Marinus Lankhuijzen (5 november 1944), Cornelis Petrus van der
Velde (13 november 1944) en Jenetta Helena van Suijlekom – Schuller (8
januari 1945).
Verder werd de rol van de Biesboschboeren tijdens de oorlog tijdens de
toespraak genoemd.
Tijdens het opnoemen van alle namen van de oorlogsslachtoffers van Made,
Drimmelen en Stuivezand en de gesneuvelde geallieerde soldaten werden
door leden van de Scouting Made kaarslichtjes ontstoken.
Na de bijeenkomst in de kerk volgden kransleggingen bij de twee
oorlogsmonumenten in het dorp aan de Dorpsstraat en aan de Amalia van
Solmsstraat.
De avond werd afgesloten in het dorpshuis in Drimmelen met een kop koffie
en een goed gesprek.
Brabant Cloud:
Met Brabant Cloud zijn we bezig de collectie foto’s en gedachtenisprentjes
van de Heemkundekring op een betaalbare en toekomstbestendige manier op
te slaan en online toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst voor hulp van de
leden voor het invoeren van de 66.000 gedachtenisprentjes. Gelukkig hebben
Anton Braat, Agnes Segeren, Ine van Oosterhout en Nancy Adamse
gereageerd. Hierdoor gaat het invoeren weer een stuk sneller. Mocht u
hiermee ook willen helpen dan kunt u zich aanmelden via onze secretaris:
Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 06-18815395
Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Inmiddels zijn er ruim 200 foto’s en bijna 1500 gedachtenisprentjes ingevoerd
en vinden we het tijd worden om ze op onze website zichtbaar te maken.
Onze technische man Thijs van Uitert gaat hiermee aan de slag. Dus
binnenkort is het plaatje “werk in uitvoering” op onze website verdwenen en
kunt u genieten van de reeds ingevoerde en beschreven foto’s en
gedachtenisprentjes.

UITNODIGING
Brabantse Heemdagen 2022
‘Het geheim van Alfheim’ Alphen NB
Beste heemvrienden,
De afgelopen twee jaar hebben de Brabantse heemdagen niet kunnen
plaatsvinden door de coronapandemie. Daarom zijn wij zeer verheugd
dat we u namens bestuur en leden van Heemkundekring Carel de Roy en
bestuur van Stichting Streekmuseum Alphen mogen uitnodigen om deel te
nemen aan de 72ste editie van de Brabantse Heemdagen. Deze vinden dit
jaar plaats op donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 2022 in Alphen. Brabants
Heem viert dit jaar haar 75 jarig jubileum. Wij vinden het een eer dat wij in dit
jubileumjaar de Brabantse Heemdagen mogen organiseren in Alphen,
de plaats waar pastoor Willem Binck vele jaren woonde en zijn grote passie
voor heemkunde en archeologie uitoefende. Pastoor Binck
was medeoprichter van Brabants Heem in 1947. Een jaar later, in februari
1948, heeft hij ook onze vereniging opgericht.
Wij ontvangen u op 4 en 5 augustus graag in Cultureel Centrum Den Heuvel
in Alphen, Heuvelstraat 5, aan het Pastoor Willem Binckplein in
Alphen NB. Het gebouw, dat nu dienst doet als cultureel centrum, is de
voormalige noodkerk van onze pastoor Binck. Deze is na de oorlog op zijn
verzoek gebouwd omdat de Alphense kerk teveel oorlogsschade had
geleden. Vanaf deze plek nemen wij u twee dagen mee de in de historie van
Alphen en Riel. Met name het dorp Alphen kent een zeer rijke en ook zeer
vroege historie. Wat precies, dat zult u deze twee dagen gaan ontdekken in
‘Het geheim van Alfheim’.
Brabantse Heemdagen, 4 & 5 augustus 2022
Heemkundekring Carel de Roy

Inschrijfformulier deelnemer
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam:

geslacht m/v:

Adres/postcode/woonplaats:
Eventueel correspondentieadres:
Telefoon:
E-mailadres:
Lid van Kring:
Verzoekt vast te leggen dat dit mijn ….. e Heemdagen zijn
(aantal deelgenomen jaren opgeven a.u.b.)
Noodadres (vermelding naam/woonplaats/telefoon)
Dieet:
Fiets
0 Wenst een fiets te huren, t.w.
gewone fiets (prijs € 10,--) / elektrische fiets (prijs € 25,-)
Mijn lichaamslengte (i.v.m. framemaat) is ………….cm
0 Wenst samen te fietsen met Dhr./Mevr. ………..
van de kring…………..
Brabantse Heemdagen, 4 & 5 augustus 2022
Heemkundekring Carel de Roy
Inschrijfformulier partner
Achternaam
Voorna(a)m(en):
Roepnaam:
Adres/postcode/woonplaats:
Eventueel correspondentieadres:

geslacht m/v

Telefoon:
E-mailadres:
Lid van Kring:
Verzoekt vast te leggen dat dit mijn ……e Heemdagen zijn
(aantal deelgenomen jaren opgeven a.u.b.)
Noodadres (vermelding naam/woonplaats/telefoon)
Dieet:
Fiets
0 Wenst een fiets te huren, t.w.
gewone fiets (prijs € 10,--) / elektrische fiets (prijs € 25,-)
Mijn lichaamslengte (i.v.m. framemaat) is ………….cm
0 Wenst samen te fietsen met Dhr./Mevr. ……….
van de kring……………
-2- deelnemer
SLAAPACCOMODATIE
U dient zelf voor een slaapplaats te zorgen.
Een overzicht met overnachtingslocaties is bijgevoegd.
ONDERGETEKENDE:
De heer/mevrouw,
Verklaart hierbij zorg te zullen dragen voor de vooruitbetaling van de
inschrijfprijs bepaald door bovenvermelde opgave incluis de huur van
een fiets. Tevens geeft de deelnemer hierbij toestemming voor het gebruiken
van foto’s die worden gemaakt tijdens de Brabantse Heemdagen voor
promotiedoeleinden. Tot slot verklaart de deelnemer dat zijn/haar deelname
aan de Brabantse Heemdagen voor eigen rekening en risico zal zijn en dat de
organisatie zal worden gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.
(Datum:)
………..
(Handtekening :) ………..

Einddatum van inschrijven is 7 juni 2022.
Houdt u rekening met de mogelijkheid van een eerder sluiten bij zeer grote
belangstelling. Afmelden kan tot 1 juli 2017; daarna zullen alle kosten in
rekening worden gebracht.
Dit inschrijfformulier na ondertekening toezenden aan het organisatiecomité
Brabantse Heemdagen 2022, dhr. Piet Huijben, Hofstade 21, 5131 ZK Alphen
NB. E-mail: info.carelderoy@gmail.com Mobiel: 06-25002402.
Onder gelijke betaling van het deelnamebedrag van € 75,-- en evt. fietshuur
per deelnemer op bankrekening nr. NL21 RABO 0302 6919 60 t.n.v.
Heemkundekring Carel de Roy o.v.v. Brabantse Heemdagen 2022.
Uw inschrijving is pas rechtsgeldig na ontvangst van het
inschrijfformulier en het deelnamebedrag. Inschrijving vind plaats in
volgorde van betaling.
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Excursie naar “De Zwarte Schuur” in De Biesbosch.
Heemkundekring Made en Drimmelen organiseert op zaterdag 11 juni a.s.
een excursie naar “De Zwarte Schuur” in de polder “De Lepelaar” in de
Biesbosch.
Er kunnen maximaal 35 deelnemers mee per overtocht met de fluisterboot.
Als er meer dan 35 aanmeldingen zijn wordt er een wachtlijst gemaakt.
Bij voldoende aanmeldingen op de wachtlijst max. 35 personen wordt er een
tweede overtocht geregeld, om 13.30 uur.
Iedere deelnemer zorgt zelf voor vervoer naar Hank, eventueel onderling af te
spreken.
Vertrek met de fluisterboot vanaf Vissershang om 12.30 uur
Aanwezig zijn om 12.15 uur.
13.00 uur ontvangst in “De Zwarte Schuur”, waar we beginnen met een
rondleiding onder leiding van een gids.
Daarna koffie/thee pauze.
Aansluitend een wandeling in de polder “De Lepelaar” langs de Palingsloot in
twee groepen onder leiding van een gids.
Vertrek en einde excursie vanaf “De Zwarte Schuur” om 17.00 uur naar
Vissershang.
Adres is: Vissershang 2 4273 PE Hank.
Zorg dat je op tijd bent!!!
Introducees zijn ook welkom.
Opgave voor deelname graag tijdig via het secretariaat:
heemkundemadedrimmelen@gmail.com
Sluitingsdatum voor deelname 4 juni 2022.
Deelname per persoon € 15,00 .
Dit bedrag over maken op rekeningnr.:NL34RABO 0150 633 750 onder
vermelding excursie Zwarte Schuur.
Per overtocht kunnen er 35 personen mee, bij meer deelnemers (wachtlijst),
is er een tweede overtocht mogelijk.
Deelname is op volgorde van aanmelding en betaling.
Lid in de orde van Oranje Nassau:
Ons lid Michiel Peeters heeft uit naam van de Koning een lintje ontvangen in
de Orde van Oranje Nassau vanwege de verschillende activiteiten, zoals het
Carillon, WSVP en verschillende bestuursfuncties.
Geen lid maar wel actief betrokken bij het tot stand komen van ons periodiek
“De Klok” en bovendien altijd bereid iets voor ons te doen, heeft Johan van
der Made uit Wagenberg ook een lintje gekregen in de Orde van Oranje
Nassau.

