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Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

Opgericht op 12 november 1974 
Omvat de plaatsen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer 

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

Datum:  donderdag 19 december 2019 
Spreker: Cees Schuller 

Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De schattelijn’. 

Tijd:  20.00 uur  (inloop vanaf 19:30) 

Een rondvaart in Nationaal Park De Biesbosch is een echte 
beleving. Onze rondvaartboten zijn speciaal gebouwd om 
vaartochten door dit voormalig getijdengebied te maken.  

De comfortabele boten zijn 
verwarmd en uitgerust met een 
toilet, bar en geluidsinstallatie. Alle 
rondvaartboten zijn voorzien van 
een groot panoramadek.’ Op deze 
manier maakt rederij Zilvermeeuw 
uit Drimmelen op hun website 
reclame voor rondvaarten in een 
van haar zeven boten. De laatste 
aanwinst is het 38 meter lange mps 
Z8 (zacht), een elektrisch varend 
‘fluisterschip’. Deze schone en stille 
rondvaartboot, met een uitstraling 
van een luxe jacht, is geschikt voor 

200 passagiers. Het casco van dit motorpassagiersschip is gebouwd bij Scheepswerf 
Made, waarna de afbouw werd verricht door Asto Shipyard te Raamsdonksveer.  
 
Vanaf het Biesbosch-Museumeiland te Werkendam vertrekken tegenwoordig drie 
comfortabele fluisterboten met de rustige namen ‘Whisper’, ‘Silence’ en Ohsostill’ voor 
rondvaarten in het gebied. Deze fluisterboten kunnen door hun geringe diepgang in 
gebieden komen, onder andere een van de smalste kreken in De Biesbosch, de sloot 
Beneden Petrus, waar de grotere rondvaartboten niet kunnen en mogen komen. 
Fluisterstil varen op milieuvriendelijke groene stroom past uitstekend bij een prachtig 
natuurgebied als De Biesbosch. 
 

Cees Schuller 

Vervolg op pagina 2 

Dat dit lang niet altijd zo 
duurzaam was, maakt Cees 
Schuller duidelijk in zijn lezing 
over de geschiedenis van de 
rondvaartbedrijven rond de 
Biesbosch. Eerder hield de 
verzamelaar van maritieme 
knopen al lezingen over de 
postboten in De Biesbosch, de 
geschiedenis van de Thor-
stoomvaartdienst en zijn unieke 
verzameling uniformknopen. 
Volgens Cees Schuller werden 
in de regio rond 1950 de eerste 
rondvaartboten in de vaart 
genomen.  

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Rondvaart Werkendam Admiraal Nelson Maasdam 
(C.Schuller) 

De Zilvermeeuw foto archief Cees Schuller 
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Hoewel de lezing over de ontstaansgeschiedenis van het hertogdom Brabant 
niet echt over de gemeente Geertruidenberg zou gaan, was de theaterzaal van 
De Schattelijn op 21 november toch nagenoeg vol. De wegblijvers hadden 
ongelijk, want het lukte presentator Arnoud-Jan Bijsterveld de vele aanwezigen 
van begin tot eind te boeien met zijn met tal van afbeeldingen een overzichtelijke 
kaarten gelardeerde lezing. Het lukte de historicus zelfs de stad Geertruidenberg 
en de Lambertuskerk te betrekken in zijn verhaal.  
 
Zijn lezing begint bij de oorsprong van het hertogdom in de tijd van Karel de 
Grote, uit wiens rijk het hertogdom Lotharingen ontstond. In 1106 verwierf  
Godfried van Leuven (Godfried met de Baard) de titel ‘hertog’. Hij was de 
opvolger van Hendrik III van Leuven, wiens graf te vinden is in de abdij van Nijvel. 
Deze abdij is gesticht in 640 door Ida van Nijvel, de weduwe van Pepijn van 
Lande. Haar dochter Gertrudis, naamgeefster van Geertruidenberg, was van 
644-658 de eerste abdis. Vanaf 1200 kon de toenmalig hertog van Brabant, 
Hendrik I het gebied uitbreiden door de Graaf van Gelre te verslaan. Waar nodig 
met dwang breidde de niet zo brave Hendrik zijn gebied verder uit. De opbouw 
van het hertogdom geschiedde onder andere door  vererving, huwelijken, koop, 
het aangaan van leenbanden en het stichten van steden, maar dus ook door 
verovering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijsterveld toont aan de hand van 
kaarten, waarop de gebiedsuitbrei-
dingen van de hertogen van Brabant 
tussen ca. 1000 en ca. 1200, dat er 
tal van rondjes opstaan, gebiedjes 
die wel in het hertogdom liggen, 
maar er niet toe behoren. De 
historicus vergeleek de situatie met 
Baarle en noemde het enclaves waar 
het de hertogen niet gelukt was de 
heren of kerkelijke instanties zo ver 
te krijgen hun rechten en gebieden af 

 
Rondvaarten waren er te vinden vanuit Lage 
Zwaluwe, Drimmelen, Geertruidenberg (o.a. de 
Durme en Stad Geertruidenberg), Hank, 
Werkendam en Woudrichem.”  
 
Het is Cees Schuller gelukt, naast een bijzonder 
stuk geschiedenis, een groot aantal afbeeldingen 
boven tafel te krijgen. Werd vroeger de afwas aan 
boord van de rondvaartboten in het gangboord 
gedaan, tegenwoordig gebeurt dat op een heel 
andere manier. Het belooft een bijzondere lezing te 
worden. Niet alleen voor de liefhebbers van de 
Biesbosch, maar ook voor degenen die 
geïnteresseerd zijn in regionale maritieme 
geschiedenis. (Jan Hoek) 

Verslag lezing ‘De ontstaans-geschiedenis van het hertogdom Brabant’ 

Hij zegt daarover: “Het waren oude aken waar het 
bovenstuk van een autobus op werd geplaatst en die 
vanuit Drimmelen en Werkendam de Biesbosch 
invoeren. In de tijd was er nog eb en vloed in het 
gebied en werd het vaarschema aangepast aan het 
getij. Toen in de jaren zeventig de spaarwaterbekkens 
werden aangelegd, werden de vaarroutes aangepast.”  
 
Rederij Zilvermeeuw, van het familiebedrijf Schuller, 
wordt tegenwoordig geleid door de broers Leon en 
Adriaan en bestaat al meer dan 110 jaar. Tot de jaren 
60 was het een binnenvaartonderneming voor het 
vervoer van onder andere riet en griend vanuit De 
Biesbosch. Er waren in de jaren 60 meer 
vrachtschepen annex rondvaartboten.  
Cees Schuller vervolgt: “Er heeft nog lang een 
omgebouwde luxe motor gevaren, een schip dat ’s 
zomers de rondvaarten deed en ’s winters in hetzelfde 
gebied werd ingezet als vrachtschip.  

Drimmelen Hoop op Welvaart foto archief Cees Schuller 

Afwas in de Biesbosch foto archief Cees Schuller 

Datum:  donderdag 21 november 2019 
Spreker: Prof. A. Bijsterveld 

Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De schattelijn’. 

Vervolg op pagina 3 
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Op 25 november vond in een geslaagde vrijwilligersavond 
plaats. Joop de Vries, geassisteerd door Anton Krols, 
zorgde er op een professionele manier voor dat het de 
aanwezigen op culinair gebied (hapjes/drankjes) niets 
tekort kwamen. Bijzonder onderdeel van de bijeenkomst 
was de première van de door Rinus Damsteegt gemaakte 
film over de excursie naar Edam. Deze film is voor een zeer 
vriendelijke prijs verkrijgbaar (zie elders in deze uitgave 
van KringNieuws).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te staan. Zelfs Maastricht was sinds 1204 gedeeltelijk 
Brabants. Om controle te krijgen over de landweg tussen 
Brugge en Keulen kreeg men het noordelijkste (vaste) 
bruggenhoofd over de Maas. Het andere gedeelte van de 
stad bleef in handen van de prins-bisschop van Luik, 
waardoor Maastricht tot aan de Franse tijd tweeherig was. 
Omstreeks het midden van de 13e eeuw had het 
hertogdom zijn grootste omvang bereikt, maar in 1288 zou 
ook het hertogdom Limburg, niet te verwarren met de 
huidige gelijknamige Belgische en Nederlandse 
provincies. In 1340 komt Brabant bij het huis van 
Bourgondië, waarvan hertog Filips de Goede op dat 
moment bezig is een rijk uit te bouwen. In 1482 volgt de 
overgang naar het Habsburgse huis dat tot 1581 zou 
duren. Na nog tal van conflicten volgde de Tachtigjarige 
Oorlog (1568-1648), waarna het Anciene Régime volgde. 

Er kwam een definitief einde aan het hertogdom Brabant 
in 1795. Brabant raakte in de maalstroom van de Franse 
Revolutie en werd geannexeerd door Frankrijk. (Jan Hoek) 

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE MAANDAG 6 JANUARI 

Scheepswerf 

Links  

Enkele dia’s en foto van deze avond 

Vervolg op pagina 4 
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uitgave van de OKG voor de leden; ook kreeg zij een 
exemplaar van KringNieuws. Het werd een bijzonder 
ontspannen kennismaking tussen de burgemeester en de 
OKG. Dankzij de professionele rondleiding van Ron 
Haveman weet de burgemeester nu alles over de 
krijgsgeschiedenis vanaf 1304 t/m 1945 van de gemeente 
waarvan zij sinds 4 oktober burgemeester is. (Jan Hoek) 

‘Indrukwekkende tentoonstelling! Bedankt voor de 
rondleiding. Dit soort tentoonstellingen houden onze 
herinnering levend, ook voor de jonge generaties. 
Complimenten’. Dat schreef burgemeester Marian Witte in 
het gastenboekje na een bezoek aan de tentoonstelling 
‘Geertruidenberg onder vuur.’ Zij was daar op uitnodiging 
van het bestuur van de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ (OKG), de organisatoren van de 
expositie in de ruimte van de voormalige bibliotheek in De 
Schattelijn. Met ruim 2000 bezoekers kan de OKG 
terugkijken op een zeer goed bezochte tentoonstelling.  
Voordat de burgemeester door OKG-lid en conservator 
Ron Haveman werd rondgeleid, was er eerst een 
kennismakingsgesprek met de burgemeester en het OKG-
bestuur. Voorzitter Jan van Gils vertelde over de 
activiteiten van onze op 12 november 1974 opgerichte 
vereniging, waarna hij aan Marian Witte een gratis 
lidmaatschap overhandigde, plus het speciaal voor de 
tentoonstelling uitgegeven glossy magazine met DVD, en 
een exemplaar van De Dongebode, de driemaandelijkse 

Aan de Elfhuizen nummer 7 had OKG-lid Willy van 
Beijsterveldt voor deze bijeenkomst haar sfeervolle kelder 
beschikbaar gesteld.  
 
Zij stelt deze ruimte wederom beschikbaar voor de 
nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt op maandag 6 
januari 2020, aanvang 20.00 uur. Het OKG-bestuur 
nodigt alle leden en hun partner van harte uit daarbij 
aanwezig te zijn. Uiteraard gaat voorzitter Jan van Gils in 
op de activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden, 
waaronder de maandelijkse lezingen en de jaarlijks 
tentoonstelling en excursie.  
Ook zal hij ingaan op een aantal activiteiten die in 2020 
zullen plaatsvinden.  

U bent van harte welkom. 

Burgemeester Witte bezoekt tentoonstelling 

‘Geertruidenberg onder vuur’ 

Foto, Ron Haveman met de burgemeester Marian Witte 

Foto van L / R, Jan van Gils, Marian Witte, Chris van den Heijkant en Ron Ahrens 
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januari 1920 schonk aan de gemeente Geertruidenberg en 
vertegenwoordigers van het bestuur van museum De 
Roos, die als gastheer optrad, Vrienden van museum De 
Roos, VVV locatie Geertruidenberg en de ‘Kring’, 
overhandigde OKG-voorzitter Jan van Gils het eerste 
exemplaar van het boek aan burgemeester Marian Witte., 
het tweede exemplaar was voor de auteur zelf, waarna Cor 
Heesters, als voorzitter van museum De Roos een 
exemplaar overhandigde aan Nicole de Bruijn.  
 
Burgemeester Witte zei in haar dankwoord: “(…) Ik vind 
het ongelooflijk dat auteur Arjan van Loon zoveel 
bijzonderheden en wetenswaardigheden over één pand 
boven tafel heeft weten te krijgen en daarover ook nog 
eens een prachtig geïllustreerd en vlot leesbaar boek heeft 
geschreven. Ook complimenten voor de prachtige 
vormgeving van het boek door Ans Spee. Het doet mij veel 
genoegen te constateren dat bij de organisatie van deze 
boekpresentatie op een prettige manier  wordt 
samengewerkt tussen de besturen van de OKG en 
museum De Roos.” 
 
 Voor de in Drimmelen geboren auteur Arjan van Loon is 
het boek over ‘De Roos’ het vijfde deel dat hij heeft  
geschreven voor de OKG-serie ‘Panden en Standen in de 
gemeente Geertruidenberg’.  
 
In 2010 kwam van zijn hand het eerste deel uit over  
Markt 1, een jaar later volgde deel 2 over Markt 3, het 
derde deel in deze serie, over Elfhuizen 7, verscheen in 
2014 en de geschiedenis van het pand aan Elfhuizen 2 zag 
in 2016 het daglicht. Op 25 maart 2015 is Arjan van Loon 
benoemd tot erelid van de OKG. Het College van B&W 

Het is auteur Arjan van Loon voor de vijfde keer gelukt een 
zeer leesbaar boek te schrijven over een bijzonder pand in 
Geertruidenberg. In het door de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ (OKG) uitgegeven 176 pagina’s 
tellende boek beschrijft Van Loon over de in 1543 gestarte 
geschiedenis van het op nr. 46 gevestigde pand aan de 
Markt. In dit fraaie pand zijn  tegenwoordig museum De 
Roos en de plaatselijke VVV gevestigd.  
 
In bijzijn van eregast Nicole de Bruijn, nazaat van 
wijnhandelaar Godefridus de Bruijn, die het pand op 2 

Burgemeester Witte ontvangt eerste exemplaar boek over 

pand ‘De Roos’ 

onderscheidde hem een jaar later met de Oorkonde van 
Verdienste voor zijn werk ten behoeve van het veiligstellen 
van de historie van Geertruidenberg. Van Loon studeerde 
aan de Rijksarchiefschool in Den Haag en is ruim 42 jaar 
werkzaam geweest bij het Regionaal Archief Tilburg.  
  

Nicole de Bruijn en Arjan van Loon voor het pand “De Roos” 

Auteur Arjan van Loon en vormgeefster Ans Spee 

Vervolg op pagina 6 
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Prins Frederik Hendrik 
Het pand ‘De Roos’ kent een grote verscheidenheid aan 
eigenaars en bewoners. Herbergiers, predikanten, een 
advocaat, bierbrouw(st)ers, een lakenfabrikant, een 
molenaar, een knopenmaker en wijnhandelaars, ze komen 
allemaal uitgebreid aan bod in het boek. Arjan van Loon 
komt de naam  (herberg) De Roos voor het eerst tegen in 
1557. Hij komt ook veel bekende namen uit de 
Nederlandse geschiedenis tegen die ‘De Roos’ in de loop 
der tijd bezochten. Van Loon vertelt daarover: “Diverse 
leden van het huis Oranje-Nassau verbleven in een van de 
Prinsenhoven in de Koestraat en gebruikten regelmatig de 
maaltijden in het statige pand aan de Markt 46.  
 
Nadat de stad Geertruidenberg in 1589 in Spaanse 
handen was gevallen, logeerde de Spaanse veldheer 
Alexander Farnese er, de hertog van Parma. Een ander 
hoogtepunt was het verblijf van prins Frederik Hendrik eind 
februari 1625 in De Roos. Het pand kwam later in handen 
van lakenfabrikant Willebrordus van Son, die zelf in het 
daarnaast gelegen huis ‘Het Swarte Lam’ woonde.  
Van Son verhuurde ‘De Roos’ aan de grootmajoor van het 
garnizoen Carel Wybrandus de Lannoy. Zijn dochter 

Juliana Cornelia de Lannoy was een bekend dichteres en 
schreef vele treurspelen, gedichten en lierzangen. In haar 
voormalige woning, waarin nu het museum is gevestigd, is 
een ‘De Lannoy-kamer’ ingericht, compleet met het 
bureautje waarachter zij werkte. Onder de rijkelijk van 
onkruid voorziene Markt, waarop zij vanuit haar kamer 
uitzag, en het verstommen van het klokkenspel in de 
Geertruidskerk, inspireerde haar om dit in gedichten te 
verwerken.”  
 
Burgemeester Jasper de Bruijn 
In 1823 komt de naam De Bruijn voor het eerst in beeld; in 
dat jaar richtte de ernaast woonachtige wijnhandelaar 
Jasper de Bruijn het pand in als wijnpakhuis. Het was een 
bijzonder actieve man,  jarenlang raadslid en van 1847-
1853 zelfs burgemeester van Geertruidenberg.  
Zijn zoon Adrianus Leendert de Bruijn en zijn kleinzoon 
Godefridus Adriaan Marius de Bruijn zetten de wijnhandel 
voort. “Deze drie generaties hebben veel betekend voor 
het welzijn van hun stadgenoten. Het waren sociaal 
bewogen mannen en zij hebben zich zeer verdienstelijk 
gemaakt op het gebied van armoedebestrijding en 
veiligheid in Geertruidenberg”, schrijft Arjan van Loon in 

het boek. In 1920 schonk Godefridus het pand aan de 
gemeente Geertruidenberg met de intentie het te 
bestemmen voor de openbare dienst van onder andere de 
gemeente. 
  
In 1976 nam de Oudheidkundige Kring ‘Geertruyden-
berghe’ het initiatief een Oudheidkamer op te richten, dat 
in 1981 resulteerde tot de ‘Stichting Stedelijke 
Oudheidkamer Geertruidenberg’. Door de inzet van veel 
vrijwilligers en de WSG, die van 2000-2017 eigenaar was 
van het pand, kon een stadsmuseum worden gerealiseerd. 
Op 11 juli 2003 werd de Stichting Museum de Roos 
gerealiseerd. Bij de totstandkoming hiervan zijn vooral de 

namen van Bas Zijlmans en Cor Heesters onlosmakelijk 
verbonden. In 2017 werd het pand weer eigendom van de 
gemeente Geertruidenberg.  
 
De prettig leesbare geschiedenis over dat pand, de fraaie 
opmaak en de vele bijzondere foto’s zorgen voor een boek 
waar de auteur Arjan van Loon en de OKG als uitgever 
bijzonder trots op mogen zijn. Het boek (ook andere delen 
uit de serie ‘Panden en Standen in Geertruidenberg’ zijn 
nog leverbaar) is verkrijgbaar bij de OKG en kost 20 euro. 
(jan hoek) 

Vlnr. burgemeester Witte, Louis Higler (bestuur De Roos), Arjan van Loon en Gabriella van Hal (VVV Geertruidenberg) 
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Tijdens de laatstgehouden vrijwilligersbijeenkomst 
werd de CD Rom gedraaid over de excursie 2019 
naar Edam. Het was een meer dan geslaagde dag 
in een historisch plaatsje waar enorm veel te zien 
is. De bijzondere geschiedenis van Edam is op 
bijna elke hoek nog tastbaar.  
De vrijwilligers die ook hebben deelgenomen aan 
de door Chris van den Heijkant en John François 
uitstekend georganiseerde excursie, genoten 
volop.  
Het is Rinus Damsteegt, die ook de begeleidende 
film van de tentoonstelling ‘Geertruidenberg onder 
vuur’ heeft gemaakt, gelukt een fraai beeld van 
een spraakmakende dag vast te leggen.  
 
Deze Cd Rom is voor slechts vier euro 
verkrijgbaar bij Rinus Damsteegt via 
m.damsteegt@hccnet.nl of via 06 130 640 53.  
 

‘Is Sinterklaas nu een heilige of schijnheilige’ en ‘wie was St. Juttemis??’  
Dit zijn vragen die iedereen zich weleens stelt.  
Cultuurhistoricus Wim van der Veeken uit Breda heeft, in Museum De Roos, een interessante expositie ingericht ‘Over 
heiligen en schijnheiligen’. 
Na uw bezoek aan de tentoonstelling haalt u beslist opgelucht adem omdat u nu weet ‘waar Abraham de mosterd haalt’. 
Voor openingstijden enz.: www.museumderoos.nl 
 

‘Expositie “De Roos” Over heiligen en schijnheiligen’  

‘CD Rom te koop over excursie Edam’  

http://www.museumderoos.nl/
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DIVERS NIEUWS 

Van de redactie 
Beste leden van de Oudheidkundige Kring 
Geertruydenberghe, 
Mocht u kopij willen aanleveren voor het KringNieuws 
of NieuwsFlits wil ik u dit even mee geven: 
 
De uiterste inleverdatum van kopij voor KringNieuws nr. 
1 is 03-01-2020. Het KringNieuws valt dan in de week 
van 13-01-2020 in de bus.  
 
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn 
wordt een NieuwsFlits via email verzonden. 
Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen lid is maar 
wel geïnteresseerd in historie druk, de NieuwsFlits even 
af en doe die dan eens bij deze persoon in de bus. 
  
Stuur kopij als Word-document, platte tekst, dus geen 
opmaak. 
  
Stuur foto's (onder vermelding van wie, wat, waar en 
wanneer) naar John François: 
 john.francois@hotmail.com  
 
 Met vriendelijke groet, 
 De redactie KringNieuws 
 

Ledenvaria: 
Nieuw lid: Dhr. B.Scheffers, Hank 
 

Agenda: 
- Lezingen Oudheidkundige Kring  

19 december, Cees Schuller “De geschiedenis 
van de rondvaartboten in de Biesbosch” 

23 januari 2020, Roy Tepe De martelaren van 
Gorinchem  
20 februari, Bas de Goeij & Remco van de Ven 
De wondere wereld van de waterbouw  
19 maart, Jan Pieter Six Waterloo, om de 

toekomst van Europa. 
24 april Karel Loeff De kermis komt! 
 

- Vergadering bestuur OKG  
- Helaas is het vergaderschema weer gewijzigd en zijn 

de geplande data komen te vervallen. 
 
- 10e Brandsymposium - Brandrisico's voor 

cultureel erfgoed in beeld. Wees de brand voor! 19 
november 2019 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), 
Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem  
Meer informatie? 
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2019/
11/19/10e-brandsymposium 

- Tienduizenden archeologische rapporten nu 
digitaal, volg deze link 
https://archeologieinnederland.nl/nieuws/tienduizende
n-archeologische-rapporten-nu-digitaal 

- Programma “De Biesbosch 75 jaar bevrijd”; 
Vr 24 januari, Onthulling Lichtmonument / Lezing  
Tijdens de week van de Holocaust onthulling in 
voortuin Geertruidskerk  /  lezing Job Cohen 
Za 25 januari, Onthulling straatnaambord Fam. 
Kooperberg Veers Erfgoed heeft contacten met 
familie die hier ruime belangstelling voor heeft. 
Ma 4 mei, Dodenherdenking. 
Di 5 mei, Bevrijdingsfeest Muziek op de Markt van 
lokale artiesten en driekernenorkest met grote lunch 
georganiseerd door veteranen, voor veteranen en 
inwoners 
Di 19 mei, Voedseltocht Geertruidenberg – 
Hardinxveld – Giessendam Kinderen verzamelen 
houdbare voedselproducten – oude 
legervrachtwagens halen op bij 1 basisschool – 
overladen op de oude schepen – deze passeren 
elkaar met op elk schip de burgemeester – aankomst 
in dorpen – transport producten naar de 
voedselbanken – maaltijd met alle vrijwilligers door 
veteranen -- tegeltableau komt centraal te staan 

 
Planoverleg schema 2018/2019 
Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie 
Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende 
restauratie- en herbestemmingsplannen voor 
rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Meer weten 
volg deze link, 
 http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/ 
Zie hier ook, ”Woonhuissubsidie vervangt fiscale aftrek 
voor particuliere eigenaren rijksmonumenten” 
 

Van onze bibliotheek 
 

---------------------------------------------- 
Circulatie heemkunde bladen 
Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren 
welke in een roulatiesysteem onder de leden worden 
doorgegeven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich 
opgeven bij Anne v.d. Berg-ter Schure of via email 
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 
Een overzicht van deze bladen treft u hieronder; 
- De Klok  Heemkunde kring Made 
- De Mulder     Heemkunde kring Gilze Rijen 
- De Wazerwijen    Heemkunde kring Dongen 
- Engelbrecht van Nassau Heemkunde kring Breda 
- De Búrt   Heemkundekring Hooge en Lage 
Zwaluwe 
- Effe Lústere    Heemkunde kring Werkendam 
- De Waterschans Heemkunde kring Bergen op 
Zoom 
- Met gansen trou   Heemkunde kring Heusden e.o. 
- De Koerier Brab.  Heem en Erfgoed Brabant 
- Holland Historisch tijdschrift 
- Immaterieel erfgoed 
- Saillant    Stichting Menno van Coehoorn 
- Westerheem   Nederlandse Archeologie 
- Zuidwesterheem   Archeologie Zuidwest Nederland 
- Vitruvius   Vakblad voor erfgoed professionals  
- Terra Cognita  Archeologische vereniging Land van 
Heusden en Altena 
- Archeologisch Magazine  
- InBrabant   tijdschrift van Erfgoed Brabant 
   ----------------------------------- ~ --------------------------------- 
Onze bibliotheek is uitgebreid met tientallen boeken 
welke ons geschonken zijn uit de nalatenschap van 
Janus van Beek. In de volgende edities van KringNieuws 
zullen wij u laten kennisnemen van de inventarisatie van 
deze boeken alleen dan wanneer er ruimte is. 
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