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KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

Tijdens deze boeiende lezing staat de ontwikkeling van de Brabantse negentiende ofwel 
de IJzeren Eeuw in het middelpunt. Onderzoeksjournalist Hans van den Eeden uit 
Heusden vertelt zijn toehoorders over de technologische en sociale vooruitgang van de 
Brabantse IJzeren Eeuw.  
 
Tijdens deze eeuw veranderde Noord-Brabant van een agrarische naar een technologi-
sche samenleving. Ook schilderde Vincent van Gogh zijn aardappeleters. Verder reed 
de eerste trein, vonden tal van uitvindingen plaats en werden de wegen verhard. Tevens 
werd de infrastructuur drastisch verbeterd. Op politiek gebied maakte Noord-Brabant, 
tijdelijk, deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Kortom: in de negentiende 
eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd gemaakt. Van den Eeden be-
steedt in zijn lezing aandacht aan de ontwikkeling van de bevolkingsgroei, de agrarische 
sector, de tuinbouw en ontginningen.  
Het was ook een periode van de verandering van kleinschaligheid naar grootschaligheid. 
Dat gold ook voor de omslag van ambachtelijke huisnijverheid naar industriële productie. 

Datum:  donderdag 22 februari 2018 
Spreker: Hans van Eeden 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur  (inloop vanaf 19:30) 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Hans van Eeden 

Tijdens de lezing wordt ook aandacht besteed aan 
de ontwikkeling van de Brabantse schoen- en leer-
industrie, sigarenmakerijen, scheepsbouw, wolindu-
strie, suikerproductie, klompenmakerijen en steen-
fabrieken. Tijdens het tweede deel van de negen-
tiende eeuw kwamen ook de arbeidsomstandighe-
den onder druk te staan.  
De opkomst van met name de sociale beweging 
was daarop een reactie. Zij zetten zich in voor kies-
recht, afschaffing van kinderarbeid en naleving van 
de pauselijke encycliek Rerum Novarum. Deze 
lezing wordt ondersteund met  spraakmakende 

anekdotes en fraai beeldmateriaal. 
Hans van den Eeden heeft verschillen-
de boeken over cultuurhistorie op zijn 
naam staan. Hij was betrokken bij de 
voorbereiding en uitvoering van het 
NPO programma in 2015 over de IJze-
ren Eeuw. 

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
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Boudewijn van de Calseijde, bleek een waar kenner te zijn 
van het huis van Oranje- Nassau. Hij bleek ook enorm ge-
passioneerd te zijn door het feit dat de leden van Oranje-
Nassau betrokken zijn bij de stad Breda en de Koninklijke 
Militaire Academie (KMA). Vol passie bracht hij zijn verhaal 
naar voren en illustreerde die met massa’s aan dia’s. 
 
Hij begon zijn lezing door als het ware een soort voorgerecht 
op te dienen. Uit oude documenten had hij een lijst met in-
grediënten en gerechten getoverd. Deze waren gebruikt bij 
een feest dat in het kasteel van Breda was gehouden ter 
eren van de geboorte van één van de Nassaus. Oranje was 
toen nog niet in beeld. Het bleek in ieder geval een groot 
feest te zijn geweest. Het heeft een aardige duit gekost. 
 
In een ander gedeelte van de lezing laat hij de stamboom Spreker, Boudewijn van de Calseijde 

Verslag lezing: “Huis Nassau, Oranje-Nassaus en Breda” 

. 

van de Nassaus zien, Hoe Oranje in de 
naam is gekomen en hoe de familie in 
voornaamheid en in rijkdom is ge-
groeid. Vele belangrijke families had-
den connecties en familieverbanden 
met de Nassaus. Door op tactische 
wijze huwelijken te sluiten verwierf de 
familie kapitaal en veel aanzien. De 
adellijke titels werden steeds belangrij-
ker. Via graven, hertogen enz. kwam de 
titel prins in de familie. (graaf van Nas-
sau, hertog van Brabant, Prins van 
Oranje). 
 
Stadouder Willem III brengt het zelfs tot 
koning van Engeland. 
Dat de Oranje-Nassaus ook belangrijk 
voor de Nederlandse handel waren 
blijkt uit connecties uit Scandinavië, 
Groot Brittannië en Spanje. Ook door 
tactische verbanden te sluiten bij stra-
tegische punten Bijvoorbeeld invloed bij 
het Sont tussen Zweden en Denemar-
ken. 
Door het huwelijk van Johanna van 
Polanen met Engelbrecht I van Nassau 
kwam het kasteel in handen van de 
Oranjes. Dat gebeurde in 1403. Lange 
tijd tot ongeveer 1695 verbleven de 
Oranjes geregeld op het kasteel. 
 
Om aan veel titels, en dus veel macht, 
te komen bewogen de Oranjes (Nas-
saus) zich op verschillende fronten. 
Rene de Chalon verwierf de titel prins 

van Nassau, Hendrik III had als mentor Karel V en er kwam een keizerstitel. Karel V werd Keizer van het Heilige 
Roomse Rijk der Duitse Natie. Men werd keizer als een vorst of koning gezalfd werd door de paus. Engelbrecht II 
bracht het gulden vlies in de familie. 
 
Veel wetenswaardigheden werden door Boudewijn van de Calseijde vernoemd en getoond. De ruim 40 bezoekers 
van de lezing genoten van zijn verhaal. We kunnen uitkijken naar een volgende lezing. 

Enkele van de vele getoonde dia’s 

Datum:  donderdag 18 januari 2018 
Spreker: Boudewijn van de Calseijde 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
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De inschrijving van uw vereniging/stichting Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ voor de Rabobank Clubkas 
Campagne is positief beoordeeld. We hebben de definitieve goedkeuring van de deelname van onze vereniging aan 
de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Amerstreek ontvangen. 
 
Wie kunnen er stemmen? 
Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen 
stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018 brengen zij hun stem uit op de verenigingen en/of stich-
tingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op de-
zelfde vereniging mogen worden uitgebracht. 
Let op: alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Is 
iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek? Dan kan hij/zij tot 1 maart 2018 lid worden en 
meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan via onze website www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje 
‘De voordelen van het lidmaatschap’. 
 
Wat kunnen clubleden doen om te steunen? 
Als clublid kunt u in de eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van Rabobank 
Amerstreek en vragen of zij op uw vereniging willen stemmen.  
 

Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? 

Maandagavond 8 januari 2018 hield de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe  haar traditionele Nieuwjaarsre-
ceptie. Deze vond  plaats in de fraai gerestaureerde kelder aan de Elfhuizen7 en welke eigendom is van Willy van 
Beijsterveldt. 
Tijdens het gezellige en goed bezochte samenzijn, memoreerde OKG voorzitter Jan van Gils in zijn  Nieuwjaars-
speech de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Hij roemde de actieve inzet van de leden van de diverse werk-
groepen zoals de Redactie van De Dongebode en KringNieuws. Verder de inrichters van de grote tentoonstelling 

OKG-Nieuwjaarsreceptie 

‘Zuiderwaterlinie’ in de Geertruidskerk met een extra 
vernoeming van Henk Anemaat als onmisbare pion 
bij de inrichting, de organisatoren van de jaarlijkse 
Excursie welke ditmaal met een volle bus naar het 
historische stadje Vianen ging. Verder dankte hij de 
bestuursleden voor hun inzet en wees op de accu-
raatheid van de ledenadministrateur. 
Hij besloot met een dankwoord aan de dames en 
heren van de organisatie en catering van deze avond 
en een extra woord van dank aan Willy van Beijster-
veldt voor het belangeloos beschikbaar stellen van 
deze unieke locatie en liet daze dank vergezeld gaan 
met een fraai bouquet bloemen.    
Hierna wenste hij allen een gezond en voorspoedig 
2018 en nodigde de aanwezigen uit om samen het 
glas te heffen op een succesvol en plezierig jaar voor 
de Oudheidkundige Kring. Foto’s Wim van 

Alphen 

Gefeliciteerd, uw club doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne! 

BOEi zoekt verhalen over de Dongecentrale 

BOEi voert op dit moment cultuurhistorisch onderzoek uit in de Dongecentrale in Geertruidenberg. Hiervoor ver-
zamelt BOEi bijzondere verhalen over dit culturele erfgoed. 
 
Heeft u een mooi verhaal? 
Heeft u ooit gewerkt in de Dongecentrale of heeft u bij dit gebouw gewoond? En wilt u hier graag iets over vertel-
len? Dan vragen wij u om contact op te nemen met BOEi via j.wijnen@boei.nl of telefonisch via 033-7600660. 
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Het komt steeds vaker voor dat geïnteresseerde niet-leden bij de redactie van de 
Dongebode informeren naar bepaalde artikelen welke in onze periodieke Dongebode 
gepubliceerd zijn. De artikelen in De Dongebode worden namelijk alom gewaardeerd 
om hun verantwoorde historische waarde. 
Vaak kunnen wij deze personen of instellingen helpen omdat meestal enkele exem-
plaren meer gedrukt worden dan noodzakelijk. De gevraagde Dongebode wordt aan 
de betreffende persoon/instelling verkocht voor € 3,50 per stuk. Een mooie aanvulling 
voor de schatkist van de Kring. 
Vaak moeten wij echter ook melden dat de betreffende Dongebode niet meer be-
schikbaar is. 
Daarom de vraag; Welke leden bewaren, uiteraard na hem gelezen te hebben, de 
door hun ontvangen Dongebode’s niet, en is bereid deze weer aan de Kring voor 
genoemde doeleinden af te staan. Het is toch zonde wanneer deze exemplaren tus-
sen het oud papier terecht komen. 
U kunt hiervoor contact opnemen met onze Dongebode redactie tel. 0162-520519 of 
via info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 

BOEi heeft 'bovengronds' archeologisch onderzoek gedaan in de Dongecentrale in Geertruidenberg. Daarmee wil 
BOEi bijdragen aan een meer integraal behoud van de centrale. BOEi en de provincie Noord-Brabant werken 
gezamenlijk aan een plan voor herbestemming van de centrale, dat aansluit bij de oorspronkelijke functie van het 
gebouw. 

Bewaart u uw  Dongebode’s niet?. (lees dan  verder) 

Bovengronds archeologisch onderzoek in Dongecentrale 

BOEi heeft de STEG-kamer, de oude con-
trolekamer van de stoom– en gascentrale 
uit 1919, minutieus geregistreerd, opgeme-
ten en gefotografeerd (zie video onderaan 
deze nieuwsbrief). De installatieschema’s 
hangen er nog aan de muren en de log-
boeken liggen nog open op bureaus, alsof 
het personeel gisteren de deur achter zich 
dichtgetrokken heeft . Het onderzoek is 
onderdeel van het project ‘Mensen Vertel-
len over Monumenten’. 

 
Meer informatie: Jobbe Wijnen: j.wijnen@BOEi.nl 
Lees het volledige persbericht via deze link http://www.boei.nl/sites/default/files/Persbericht%20-
%20BOEi%20doet%20%27bovengronds%27%20archeologisch%20onderzoek%20in%20Dongecentrale%20%28
002%29_0.pdf 
 
In deze link nog een leuk filmpje https://www.youtube.com/watch?v=-_36-d1Ws8w&feature=youtu.be 
 
 
 REGIONAAL ARCHIEF TILBURG  (ter uwe informatie) 
 
 
Naar aanleiding van een ingrijpende actie van Regionaal Archief Tilburg enkele maanden geleden, ontvingen wij 
een mailtje van uw collega van de Heemkundekring Loon op 't Sandt, André van Rijswoud. Hij verzocht ons om 
een toelichting en meer informatie over onze strategie met betrekking tot auteursrechten.  
  
Wat was het geval? Anderhalf jaar geleden ontvingen wij, net als veel andere archiefdiensten en heemkundekrin-
gen een claim van een auteursrechthebbende in verband met het onterecht publiceren van foto's op onze website. 
Wij hebben daarop een deskundige uitgenodigd om een risicoanalyse te maken en uiteindelijk moeten besluiten 
veel foto’s van de fotodatabank te halen. In dit nieuwe jaar gaan we onze (zichtbare) collectie weer opbouwen. 
  
Omdat heemkundekringen ook beeldbanken beheren en het auteursrecht een lastig fenomeen is, leek het mij een 
goed idee een bijeenkomst te organiseren waarop we onze gezamenlijke kennis kunnen delen. 
 
Dit ter informatie naar de oproep van het regionaal archief Tilburg aan de heemkundekringen de kennis betreffen-
de dit onderwerp te delen. Uw kring zal hierbij aanwezig zijn.  

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
mailto:j.wijnen@BOEi.nl
http://www.boei.nl/sites/default/files/Persbericht%20-%20BOEi%20doet%20%27bovengronds%27%20archeologisch%20onderzoek%20in%20Dongecentrale%20%28002%29_0.pdf
http://www.boei.nl/sites/default/files/Persbericht%20-%20BOEi%20doet%20%27bovengronds%27%20archeologisch%20onderzoek%20in%20Dongecentrale%20%28002%29_0.pdf
http://www.boei.nl/sites/default/files/Persbericht%20-%20BOEi%20doet%20%27bovengronds%27%20archeologisch%20onderzoek%20in%20Dongecentrale%20%28002%29_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-_36-d1Ws8w&feature=youtu.be
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BHIC Openbaarheidsmaand: Met ook dit jaar weer pareltjes van 

nieuwsfeiten 

 

PERSBERICHT 
 
Journalisten, historici en belangstellenden kunnen vanaf vandaag weer in de archieven duiken, want januari 2018 is 
bij het BHIC ‘openbaarheidsmaand’. Iedereen kan via de overzichtslijst kennisnemen van documenten, archieven 
en archiefbestanden die vanaf deze datum openbaar zijn geworden en dus toegankelijk zijn. Daarnaast schenkt het 
BHIC de hele maand januari elke maandag op www.bhic.nl/verhalen<http://www.bhic.nl/verhalen> aandacht aan 
een paar van die ‘nieuwe’ archiefstukken. 
 
In 2018 schuift de openbaarheidsgrens weer een jaartje op. Voor archieven met een openbaarheidsbeperking van 
75 jaar valt het jaar 1942 vrij, waarin de spanningen van de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant in de archief-
stukken tot uitdrukking komen. 
 
Uit de overzichtslijst 
Zo zijn er dit jaar weer stukken openbaar geworden uit het archief van de vooraanstaande Brabantse familie Van de 
Mortel – De La Court. We stuiten in dit archief bijvoorbeeld op een eenvoudig briefkaartje, gefrankeerd met drie 
cent. Tijdens de oorlogsjaren is Jan van de Mortel burgemeester van Noordwijk en woont dus niet permanent op zijn 
landgoed Baast in Oostelbeers. 
P. van den Elsen onderhoudt en beheert zijn land en een correspondentie houdt hij Van de Mortel op de hoogte. 
Met dit briefkaartje, verstuurd in 1942, valt Van den Elsen direct met de deur in huis. “Dinsdag op Woensdag is er 
een bom gevallen, neven de voorgevel van de boerderij van Versteeg. Het mag een wonder heete dat daar geen 
dooie gevallen zijn…” 
De dagrapportenboeken en processen-verbaal van de gemeentepolitie van Vught 1920-1994 schetsen ons een 
beeld van het gedrag van Duitse militairen in Vught en de houding van Vughtenaren tegenover de bezetters en de-
genen die met de vijand samen heulden, de N.S.B.-ers. Ook ontdek je in deze stukken dat er in die tijd vanwege de 
toenemende schaarste tijdens de Tweede Wereldoorlog veel hout, levensmiddelen en sigaretten gestolen werden.  
 
Verder 
zijn we getuige van een tragisch verkeersongeluk op 14 juni 1942 rond 21.00 uur op de Sint Michielsgestelseweg te 
Vught met dodelijke afloop voor een jongetje van zes jaar. Dit ongeluk werd veroorzaakt door het roekeloze rijge-
drag van een militair van de Duitse Weermacht, die een motor met zijspan bereed. 
In de archieven van het Gemeentebestuur Grave en Reek 1923-1942 zien we dat deze gemeenten in 1942 samen 
met het Armbestuur Reek winterhulp toekenden aan hun inwoners. De winter van 1941-1942 was de koudste winter 
in Nederland en had vooral door de Tweede Wereldoorlog een grote impact op het dagelijkse leven van mensen. 
 
Dit jaar zijn er trouwens ook weer veel archiefstukken vrijgekomen uit het archief van Hero Nederland en voorgan-
gers met interessante stukken over hun (nieuwe) producten en de financiën. We maken een vlucht naar 1967, het 
jaar waarin Willem-Alexander wordt geboren. Maar dat is óók het jaar dat Hero definitief overstapt van jam naar 
confiture. De archieven verklappen ons dat dit niet zonder slag of stoot is gegaan. 
 
Maar er is zoveel meer. Nieuwsgierig geworden? 
Hier vind je het overzicht van archiefstukken op het BHIC die per 1 januari 2018 openbaar zijn geworden. htt-
ps://www.bhic.nl/media/document/file/openbaarheidslijst-2018.pdf 
 
Openbaarheid archieven 
Het BHIC vervult binnen de provincie Noord-Brabant een belangrijke rol in de openbaarheid van de overheid. Be-
langstellenden kunnen met eigen ogen zien wat de overheid aan stukken heeft geproduceerd. Maar ook archieven 
van particulieren komen op de openbaarheidslijst voor. De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van over-
heidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen stuk-
ken is direct in te zien. Voor de rest geldt een beperking op de openbaarheid, meestal omwille van de privacy van 
nog levende personen.  
Over particuliere archieven maakt het BHIC speciale afspraken met de schenkers. En dus zijn er jaarlijks nieuwe 
archiefdelen in de openbaarheid. 

’s-Hertogenbosch, 2 januari 2018 
 

“Kijk naar betekenis en toegevoegde waarde van erf-goed” 

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed      Door Tim Zwanikken 
 
8 jan 2018 - Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde 
waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten 
de Raad voor Cultuur (RvC) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in hun gezamenlijke advies 
‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving’. 
Meer lezen, volg deze link https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/adviesraden-pleiten-voor-brede-blik-op-
erfgoed/ 
 

https://www.bhic.nl/media/document/file/openbaarheidslijst-2018.pdf
https://www.bhic.nl/media/document/file/openbaarheidslijst-2018.pdf
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/adviesraden-pleiten-voor-brede-blik-op-erfgoed/
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/adviesraden-pleiten-voor-brede-blik-op-erfgoed/
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DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria: 

 

Agenda: 
- Lezingen Oudheidkundige Kring  

22 maart lezing het Begijnhof, Martin Rasenberg 
- Vergadering bestuur OKG datum komende verga-

dering 27 februari 2018. 
- Erfgoedcollege, Materieel en immaterieel erf-

goed, 27 februari 2018, 1400-16.30 Sprekers: Hilde 
Schoefs (Openluchtmuseum Bokrijk) en Jos Bazel-
mans (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) Locatie: Thea-
ter de Kring, Kerkstraat 1, Roosendaal. 
htt-
ps://www.erfgoedbrabant.nl/actueel/agenda/2017/erf
goedcollege-de-zuiderwaterlinie/ 
 Expositie Po-up kerststalletjes in De Roos 
Van 2 november 2017 t/m 4 maart 2018 

- Van schimmeljurk tot 3D-selfie De festivalweek 
vindt plaats van 24 februari t/m 4 maart. Het Uni-
versiteitsmuseum Utrecht. htt-
ps://museumtijdschrift.nl/schimmeljurk-tot-3d-
sel-
fie/?ct=t(nieuwsbrief_museumtijdschrift_2018_01_1
8)&mc_cid=df67a3daa0&mc_eid=2cb45f5563 

- Zachte G-prijs Erfgoed Brabant 15 maart 2018 in 
Veghel http://www.brabantsheem.nl/1107-zachte-g-
prijs-2018-kandidaten-gezocht.html 

- De Wereld van Pyke Koch 18 nov. 2017–18 maart 
2018 Het Centraal Museum Agnietenstraat 1 
Utrecht, meer informatie volg deze link, 
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/wereld-
pyke-
koch/?ct=t(Nieuwsbrief_WBOOKS_11_01_2018)&m
c_cid=5815c6f18d&mc_eid=2cb45f5563 

- Expositie zuiderwaterlinie is te bezichtigen op de 
eerste verdieping van de bibliotheek Teek 5  Kei-
zersdijk 30 in Raamsdonksveer. De expositie is vrij 
toegankelijk tijdens de openingstijden van de biblio-
theek en mag hier zeker tot medio januari 2018 blij-
ven staan.  

- De Romantiek in het Noorden – Van Friedrich tot 
Turner 9 dec. 2017-6 mei 2018 Het Groninger 
Museum Museumeiland 1 Groningen,  
Meer informatie volg deze link, 
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/de-
romantiek-in-het-
noor-
den/?ct=t(Nieuwsbrief_WBOOKS_11_01_2018)&mc
_cid=5815c6f18d&mc_eid=2cb45f5563 

- Brabantse Heemdagen 2/3 augustus 2018 te Sint 
Oedenrode (Meierijstad) 

- Ridders en kastelen, een nieuwe kijk op de Mid-
deleeuwen. De tentoonstelling is te zien vanaf 29 
september 2017  t/m 2 september 2018. htt-
ps://www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/ridders-en-
kastelen?id=banner Museon Stadhouderslaan 37 
2517 HV Den Haag Tel. 070-3381 338 

- 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. 
De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot 
het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Onder 
het motto 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert' geeft 
Nederland invulling aan de belangrijke rol die erf-
goed speelt binnen het cultureel diverse Europa. 
Meer informatie zie https://cultureelerfgoed.nl/2018 

-  
 

 
 
 

Van de redactie 
Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruy-
denberghe, 
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. 3 is 2-3-2018. Het KringNieuws valt dan in de week 
van 12-03-2018 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 email-
adres heeft druk de NieuwsFlits even af en doe die 
dan 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 
 
 
 
 
 
 

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 
 
. 
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