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Hart voor Historie 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Op de foto stadshuis en gereformeerde kerk 
te Gennep 

Mieke Hoogkamp-Korstanje schetst in de lezing '500 jaar 
Reformatie, Gennep vrijplaats voor andersdenkenden' 
een tijdsbeeld van de 16e eeuw, de omstandigheden in 
Europa in het algemeen, en op sociaal, economisch en 
politiek gebied in het bijzonder. Zo wordt duidelijk waar-
om de Reformatie plaats vond en tot welke gevolgen dit 
heeft geleid voor het leven van alledag in de landen om 
ons heen en de bevolking van Gennep tot op de dag van 
vandaag. De regio Gennep speelde een belangrijke rol 
tijdens en na de Reformatie (hervorming) in de 16e 
eeuw. Niet voor niets is Gennep internationaal geëerd 
met de titel Reformatiestad. Vluchtelingen uit heel Euro-
pa die om hun geloof werden vervolgd, vonden hier een 
veilig heenkomen. Geen geweld, geen burgeroorlog, 

geen vervolging, maar tolerantie en respect waren de sleutelwoorden voor de samenle-
ving in deze streek. 
 
Over Mieke Hoogkamp-Korstanje 
Na haar studie geneeskunde aan de universiteit van Utrecht is Mieke gespecialiseerd in 
medische microbiologie en infectieleer. Als arts-microbioloog was ze verbonden aan de 
universiteit en het academisch ziekenhuis Utrecht, het streeklaboratorium voor de 
Volksgezondheid in Friesland en daarna benoemd als hoogleraar medische microbiolo-

gie aan het Radboud UMC. Na haar 
vervroegde pensionering was ze 11 
jaar projectleider van de landelijke 
Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid 
in samenwerking met het ministerie van 
VWS, het RIVM en de Gezondheids-
raad. Mieke is secretaris van de Stich-
ting Johannes Engelen, van het Fede-
ratief Platform Cultuurhistorie Maas en 
Niers, lid van de Werkgroep Open Mo-
numentendagen en secretaris van de 
Raad van Toezicht van Cultureel Podi-
um Roepaen. 
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 Op de foto, Arie Niks en zijn vrouw. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag lezing: Lezing “de Historie van dranken”. 

Opvallend was de variëteit waarmee ze de lezing brach-
ten. Origineel gekozen beelden om het onderwerp te on-
dersteunen maar dan aan de hand van kunstvoorwerpen 
zoals schilderijen, antiquiteiten en curiosa. 
Er werd begonnen over de geschiedenis van het gebruik 
van water. De noodzaak daarvan en de ontwikkeling. Het 
ontstaan en gebruik van aquaducten viel op. Keizer Karel 
V had hier een belangrijke hand in.  
Mineraalwater werd voor het eerst in Sicilië gevonden. 
Problemen die wij met water hebben waren er vroeger 
ook al. Te denken valt aan de watervervuiling. Dit speelde 
echt een grote rol in de grotere steden. 
Over melk kan gezegd worden dat de mythe verteld dat 
de wereld kon ontstaan. De zogende moeder is hiervan 
het symbool. Ook werd chocolademelk al snel ontdekt. 
Vooral aan het Franse hof vond men dit een lekkernij. 
Koffie werd in 1661 in Nederland geïntroduceerd. Het 
werd door de VOC vanuit Oost-Indië geïmporteerd. Men 
had al snel door dat koffie een opwekkende werking had. 
Koffie was duur en de staat wilde er ook goed aan ver-

De lezing werd gegeven door Arie Niks. Hij is een echte allesdoener uit 
Doesburg, met brede interesses. Hij staat midden in de samenleving. Bij 
lezingen wordt hij bijgestaan door zijn vrouw. Zij fungeerde in dit geval als 
bediener van de laptop en deed ook dienst als een soort soufleur.  
Wellicht zullen we hen nog meer zien en horen daar zij verschillende soor-
ten lezingen geven. Het reisverslag van hun China/Tibet reis is een van 
de onderwerpen waar zij over spreken. 

Datum:  donderdag 16 maart 2017 
Spreker: Arie Niks 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 

‘In de spotlights’ 
Met enige regelmaat richten we de spotlights op een 
lid van één van de werkgroepen, want onze vrijwilli-
gers vormen immers het hart van de vereniging. Bij 
deze aflevering kijken we achter de schermen bij: 
 
Naam: Pauli Jense  
Leeftijd:  81 jaar.  
Woonplaats:  Raamsdonksveer 
OKG Lid sinds:  2007 
  
Werkzaamheden: 
 
Pauli is een trouwe bezoeker van onze Kringavond.  
In de eerste jaren van haar lidmaatschap was ze 
nauw betrokken bij het tot stand komen  van de OKG 
boekuitgave ‘Kleine Monumenten’. Dit boek is ver-
schenen ter gelegenheid van de ‘800 jaar stad Geer-
truidenberg’ viering. Het boek is een inventarisatie 
van de kleine monumenten in de gemeente Geertrui-
denberg.  
Pauli heeft met name voor de ‘kleine monumenten’ in 
Raamsdonksveer en Raamsdonk een grote bijdrage 
geleverd. 
Verder heeft Pauli research werk verricht voor de 
diverse OKG tentoonstellingen welke in de Geer-
truidskerk plaats vonden. 
De laatste tijd ondersteunt Pauli onze OKG bibliothe-
caresse Anne van de Berg bij het beheren van de 

historische OKG bibliotheek. 
Haar verdere hobby’s zijn: genealogie, kunstgeschiede-
nis, Museumbezoek, lezen en handwerken. 

foto Wim van Alphen 

dienen. Dus de belasting op koffie kwam snel om de 
hoek kijken. Uit de gehele lezing is gebleken als een 
drank goed aansloeg bij de bevolking dan werd er snel 
belasting over geheven. Ook bij de thee. Deze drank 
vond zijn oorsprong in China. De tijd waarop thee bekend 
werd was al voor onze jaartelling. 
Toen was het tijd voor het bier. Arie vertelde dat bier als 
eerste werd ontdekt in Ethiopië zo’n 6000 jaar geleden. 
De pullen en glazen die getoond werden waren interes-
sant. 
Als laatste kwam de sterke drank aan bod. Vermeldens-
waardig is dat de mensen al 5000 jaar geleden zijn be-
gonnen met destilleren. In Nederland is vooral Schiedam 
bekend als een destilleerstad. Gelukkig dat de kerk toen 
al waarschuwde voor de uitwerking van alcohol. 
Al met al konden we spreken van een interessante le-
zing. Daar hebben we na afloop maar een wijntje op ge-
dronken. 



 

 

Pagina 3 van 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 2017. 
 
Donderdag 16 maart 2017 vond in de Schattelijn, de Algemene Ledenvergadering 2017 van de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’, plaats. 
In zijn openingswoord  vroeg voorzitter Jan van Gils  een moment stilte voor het overleden  bestuurslid Hans v.d. 
Broek,het  erelid Len Kooiman, en de leden mevrouw Minnie Janssen-Heesters en mevrouw Nelly Clement-Mulders. 
 
Bij de behandeling van het jaarverslag 2016 memoreerde de voorzitter aan de  hoogtepunten van dat jaar, zoals: 
• De in de zomermaanden zeer geslaagde tentoonstelling, met 4000 bezoekers, in de Geertruidskerk met het the-

ma ‘Bodemvondsten in beeld’ Archeologie in de Vestingstad Geertruidenberg ‘. 
• De geslaagde dagexcursie naar de historische stad Nijmegen. 
• De vierde boekuitgave door de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ in de serie ‘Panden en Standen in 

Geertruidenberg’  Elfhuizen 2. 
• Ook in 2016 was de Kring in brede zin, betrokken bij de bescherming van het historisch karakter en de monumen-

ten van Geertruidenberg . 
 
Het financiële jaarverslag , gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de heren Louw Eijben en Jan Vink, 
werd unaniem goedgekeurd en werd besloten de penningmeester  te dechargeren voor zijn financieel beleid. Ook de 
begroting voor 2017 werd goedgekeurd. 
Als nieuwe kascommissie werden de heren Wim Sluiter en Louw Eijben benoemd. 
 
Bij het agendapunt ‘Bestuursverkiezing 2017’ werd aangegeven dat door het overlijden van de heer Hans van de 
Broek, het aftreden van de Cock Vrijenhoek en mevrouw Karin Hermans het bestuur thans bestaat uit de heren Jan 
van Gils, Chris van den Heijkant, Ron Ahrens, Anton Krols en John Francois. Nieuwe bestuursleden zijn erg welkom. 

  Secretaris Chris van den Heijkant heeft te kennen gegeven te gaan stop-
pen met het secretariaatswerk van de Kring en dit over te dragen aan de 
heer Anton Krols. 
Naar aanleiding hiervan dankte de voorzitter Chris, voor het vele werk dat 
hij  jaren op accurate en enthousiaste wijze voor de Kring heeft verzet en 
liet dit vergezeld gaan van een ‘vochtige’ attentie. Chris blijft bestuurslid en 
lid van de Dongebode-redactie. 
 
Dit jaar stond de huldiging van drie OKG leden op de agenda. 
De dames Anne van den Berg-ter Schure, Linda Tappenbeck en Karina 
van Schaijk-van Haaren zijn de Kring 25 jaar trouw gebleven. 
Helaas konden de dames Tappenbeck en van Schaijk-van Haaren niet 
aanwezig zijn.  
De voorzitter dankte voor hun trouw en zegde toe dat de dames thuis hun  
oorkonde met attentie zullen ontvangen. 
 
De voorzitter kon wel de aanwezige Anne van den Berg- ter Schure dan-
ken voor de langdurige trouw en  voor haar grote verdienste  voor de 
Kring. Anne verzorgt al jaren, met een korte onderbreking, op accurate  
wijze het  beheer  van de OKG bibliotheek. 

Zij ontving hiervoor een oorkonde vergezeld van bloemen en een 
attentie. 
 
De vergadering  gaf  verder haar goedkeuring  aan het verzoek 
van de Dongebode-redactie  om het periodiek de Dongebode 
voortaan in kleur te publiceren. 
Om de ledenwerving succesvoller te maken werd ook besloten 
dat kandidaatsleden voor ‘n jaar gratis lidmaatschap in aanmer-
king kunnen komen. 
 
Na de rondvraag sloot de voorzitter de vlot verlopen vergadering 
en nodigde een ieder uit zich naar de theaterzaal te begeven voor 
het bijwonen van een lezing door de heer Arie Niks  met  het on-
derwerp ‘; Historie van  dranken’..  
 

Chris voor de laatste keer in de functie van OKG 

secre-taris.                           (Foto: Jan Domenie) 

Anne van den Berg-ter Schure, 25 jaar lid van de 
Oudheidkundige Kring.      ( Foto: Jan Domenie) 
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De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ heeft het 
voornemen om tezamen met de Culturele Commissie van 
de Geertruidskerk te Geertruidenberg ook dit jaar weer 
een zomerexpositie te organiseren. Ook de Gemeente 
Geertruidenberg heeft haar eventuele nodige medewer-
king toegezegd. 
 
Daar dit jaar de vestingfeesten in Geertruidenberg plaats 
vinden heeft de Oudheidkundige kring het passend ge-
acht om als onderwerp voor de tentoonstelling ‘de Zui-
derwaterlinie’  te kiezen.  
De Zuiderwaterlinie was een Nederlandse militaire verde-
digingslinie van de 16e en 17e eeuw, waarvan enkele 
gedeelten tot aan 1952 in gebruik zijn geweest. 
De linie was de langste aaneenschakeling van forten, 
vestingsteden en inundatie- gebieden die Nederland ooit 
heeft gekend, en diende de Noordelijke Nederlanden te 
beschermen tegen Spaanse, en later Franse aanvallen. 

Aan de de bezoekers wordt een overzichtstentoonstelling 
geboden over ontstaan, betekenis en militair  gebruik van 
de Zuiderwaterlinie van Bergen op Zoom tot Nijmegen, 
aangevuld met de lokale geschiedenis van de Linie bij 
Geertruidenberg. Te zien zullen zijn ca 16 eenzijdige ex-
positiepanelen met tekst, historische kaarten en prenten 
en daarnaast tastbare materialen zoals militaire kos-
tuums, maquettes, antieke wapens, gebruiksvoorwerpen 
etc. 
Tegelijkertijd zal er ook een expositie van kunst in de kerk 
zijn. De tentoonstelling zal geopend zijn van Pinksteren 
tot aan Open monumentendagen in september. 
De realisatie van de expositie zal in grote mate afhangen 
van nog te verwerven subsidies. 
Degene die graag betrokken willen zijn bij het tot stand 
komen  van de tentoonstelling, zijn van harte welkom. 
Zij kunnen zich aanmelden bij de projectleider heer Anton 
Krols  via email  a.krols@kpnmail.nl  of per telefoon 0162-
515569.- 

Zomerexpositie 2017 in de Geertruidskerk te Geertruidenberg. 

Honderdvijftig jaar archeologisch onderzoek in Noord-Brabantse bodem heeft veel voorwerpen uit het verleden opge-
leverd. Een deel hiervan ligt opgeslagen in het Provinciaal Depot Bodemvondsten dat hiervoor in 2000 is opgericht. 
Sinds 2011 is het depot in het voormalig griffiegebouw van de provincie aan de Waterstraat 16 in ’s Hertogenbosch 
gevestigd. Hier wordt van ruim 1000 plekken in Noord-Brabant het erfgoed bewaard. Bekijk het onderstaande filmpje 
om verder kennis te maken met het gebouw, de schatten die er bewaard worden en de mensen die er werken. 
 
In klimaatkamers en in stellingen vol dozen zijn voorwerpen van aardewerk, glas, metaal, botmateriaal, steen en hout 
opgeslagen. Het depot bewaart behalve de vondsten ook de documentatie en het fotomateriaal van de opgravingen. 
Deze collectie is beschikbaar voor iedereen die interesse heeft in de bewoningsgeschiedenis van Brabant. 
Wetenschappers, studenten, archeologie- en heemkundekringen kunnen op afspraak de collectie bekijken en bestu-
deren. Instellingen die een expositie willen samenstellen kunnen vondsten lenen via een bruikleenovereenkomst. 
De collectie is ook digitaal te raadplegen. Op de topografische kaart op de website van de provincie is te zien van 
welke vindplaatsen er in het depot materiaal is opgeslagen. 
Op Thuis in Brabant is een deel van de gerestaureerde vondsten te zien. Een ander deel van de collectie wordt nog 
onderzocht en gerestaureerd en worden in de toekomst toegevoegd aan Thuis in Brabant. 
 
Bezoekadres: 
Waterstraat 16 
5211 JD  's-Hertogenbosch 
T: 06 18 30 32 25 (di–vr) 
E-mail: rlouer@brabant.nl (depotbeheerder) 
 
Openingstijden: 
Het depot is op afspraak te bezoeken. 
 
http://www.thuisinbrabant.nl/collecties/provinciaal-depot-bodemvondsten 
https://youtu.be/ZmI9lG9h9KA 
 

Provinciaal Depot Bodemvondsten 

mailto:rlouer@brabant.nl
http://www.thuisinbrabant.nl/collecties/provinciaal-depot-bodemvondsten
https://youtu.be/ZmI9lG9h9KA
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Aan de leden van  

de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’   
Tussen 6 en 18 april 2017 vindt weer de Rabobank Clubkas Campagne plaats. Leden 
van Rabobank Amerstreek zijn in de gelegenheid om  stemmen uit te brengen voor de 
verdeling van een campagne-pot van € 75.000, over allerlei verenigingen en stichtin-

gen in het werkgebied van de Amerstreek.  
 
Is iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek? Dan kan hij/zij tot 15 februari 2017 lid worden en 
meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen kan gratis via de website https://www.rabobank.nl/particulieren/ , onder aan 
de pagina “Leden”. 
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ ( OKG) heeft zich bij de Rabobank aangemeld om mee te dingen naar 
een deel van deze pot. Het OKG bestuur roept haar leden uiteraard op om hun stem uit te brengen op onze historische 
vereniging. 
Vraag ook familie, buren en kennissen die in het gebied van Rabobank/Amerstreek wonen om op ons te stemmen. 
Ieder lid van de Rabobank krijgt 5 stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op een bepaalde vereniging  mogen wor-
den uitgebracht. Met deze 5 stemmen kun je dus ten minste drie doelen begunstigen. Elke stem levert een bedrag op. 
 
Het OKG bestuur dankt U bij voorbaat hartelijk voor Uw stem. 
 

Vijf regionale krantenbanken doorzoekbaar via Delpher  

U kunt nu in Delpher vijf externe, regionale krantenbanken tegelijk 
doorzoeken: Archief Eemland, Krantenbank Zeeland, Noord-
Hollands Archief, Regionaal Archief Alkmaar en Waterlands Ar-
chief. Deze ruim één miljoen krantenpagina's vormen een aanvul-
ling op de elf miljoen krantenpagina's die al beschikbaar waren via 
Delpher. In de loop van het jaar zullen nog meer krantenbanken 
doorzoekbaar worden. 
Lees het persbericht; 
https://www.kb.nl/nieuws/2017/via-delpher-nu-ook-zoeken-in-
regionale-krantenbanken 
Zoek in de externe krantenbanken; 
http://www.delpher.nl/nl/regio 
 
 

Ontleend aan De Koninklijke Bibliotheek 

FABRIEKSFUNCTIE BEHOUDEN GEBLEVEN 
 
De ploeg ademt nog steeds Rietveld. 
 
Rijksmonument De Ploeg in Bergeijk is sinds enkele maanden het onderkomen van Bruns BV. Het enige industriële 
complex dat Gerrit Rietveld ontwierp (in 1957), is nu een van de erfgoediconen van Brabant. Waar decennia lang de 
befaamde Ploegstoffen werden geproduceerd, worden nu hightech inrichtingen voor musea en tentoonstellingen ont-
wikkeld. 
Met de komst van Bruns behield de voormalige weverij als een van de weinige erfgoed complexen in Brabant de oor-
spronkelijke fabrieksfunctie In recordtijd is het pand compleet gerenoveerd, met groot respect voor architect Gerrit Riet-
veld. De buitenkant bleef intact. Aan de binnenkant zijn hedendaagse kunst en techniek toegevoegd. In het fabrieks-
complex van 11.000 m2 zijn de kantoren, de productiehallen en het magazijn van Bruns onder gebracht  
 
Bezoekerscentrum  
Aan de voorkant opent begin april bezoekerscentrum De Ploegde deuren als interactieve showroom en expositie ruim-
te. Dit jaar zijn er tentoonstellingen te zien van beeldhouwer Toon Stegers en interieurontwerper Aart van Ässeldonk  
 
Stijljaar  
In 2018 slaan architect Gerrit Rietveld en landschapsarchitecte Mien Ruys centraal. Dat de Brabantse opening van het 
Stijljaar ‘Mondriaan tot Dutch Design' half februari plaatsvond bij Bruns is niet voor niets. De socialistische idealen, 
kunst en architectuur van toen zijn nog altijd voelbaar in het fabriekscomplex. 
 
Ontleend aan Brabant magazine, 
http://brabantmagazine.nl/m/mgs2h5/brabant/2017editie2/live/?utm_source=abonnee&utm_medium=email&utm_camp
aign=BM27&utm_referrer=.#!6-WEVERIJ 
 
Echt een goed voorbeeld van wat er op het gebied van monumentale fabriekspanden mogelijk is.  
Mogelijk een idee voor onze Dongecentrale? 

Van fabriek tot fabriek 

https://www.rabobank.nl/particulieren/
https://www.kb.nl/nieuws/2017/via-delpher-nu-ook-zoeken-in-regionale-krantenbanken
https://www.kb.nl/nieuws/2017/via-delpher-nu-ook-zoeken-in-regionale-krantenbanken
http://www.delpher.nl/nl/regio
http://brabantmagazine.nl/m/mgs2h5/brabant/2017editie2/live/?utm_source=abonnee&utm_medium=email&utm_campaign=BM27&utm_referrer=.#!6-WEVERIJ
http://brabantmagazine.nl/m/mgs2h5/brabant/2017editie2/live/?utm_source=abonnee&utm_medium=email&utm_campaign=BM27&utm_referrer=.#!6-WEVERIJ
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Van onze bibliotheek 
 

 
 

---------------------------------------------- 
Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren wel-
ke in een roulatiesysteem onder de leden worden door-
gegeven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich opgeven 
bij Anne v.d.Berg-ter Schure of via email in-
fo@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 Zwa-
luwe 
- 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 ErfgoedBrabant 
 
. 

DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria: 

Nieuwe leden: 
Dhr D. Jansen Geertruidenberg. 
Dhr. J.P. de Bruijn Raamsdonksveer 
Dhr. G.J.Twickler Raamsdonksveer 
Mevr. I.Y. Twickler Raamsdonksveer 
 

Agenda: 
- Lezingen Oudheidkundige Kring  

19 oktober lezing titel nog niet bekend 
16 november lezing Femke Deen over de vrouwen 
van Willem van Oranje 
21 december lezing Jan Schippers over Symboliek in 
de kerststal. 

- Vergadering bestuur OKG  
-   
- Erfgoed Academie Brabant: cursus 'Regionale Ge-

schiedenis' 30 januari 2017 - 12 juni 2017 
http://www.erfgoedbrabant.nl/kennisplatform/activiteit
en/erfgoed-academie-brabant-cursus-regionale-
geschiedenis/ 

- 22 en 23 april Zwaluwse havenfeesten in Lage 
Zwaluwe. In de buitenhaven zullen aanwezig zijn de 
historische vaartuigen TERRA NOVA en de 
HENDIKA van de scouting Zevenbergen.De haven 
feesten staan weer in het teken van Zwaluwe 100 
jaar terug.  Zien zijn ook in het dorp de oude am-
bachten en klederdrachten van weleer. Op zaterdag-
avond vindt in de haven weer de verlichte botenshow 
plaats. 

- Museum De Roos expositie tot 30 april 2017 meer 
informatie, 
http://www.museumderoos.nl/index.php?menuitemID
=54&taalID=2 

- 28 jan 2017 t/m 14 mei 2017 Opgegraven Strijd 
Uniek bezoek publieke opgraving NM Kamp Vught! 
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/tent
oonstellingen-
activiteiten/tentoonstellingen/opgegraven-strijd/ 

- 20 mei 2017De Erfgoedfair komt naar Brabant Als 
eigenaar/bewoner of enkel liefhebber van jaren ’30 
woningen, landhuizen, boerderijen, oude industrie-
complexen en ander erfgoed kunt u uw hart ophalen 
op de Erfgoedfair. In de Generaal De Bonskazerne te 
Grave 
http://www.erfgoedbrabant.nl/actueel/agenda/2017/d
e-erfgoedfair-komt-naar-brabant/ 

- 03-06-2017 - 05-06-2017 Vestingstedendagen 
http://www.vvvgeertruidenberg.nl/index.php?prefab=
activiteitenkalen-
der&activiteitID=813&maandkeuze=6&jaarkeuze=20
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- Brabantse Heemdagen 2017: 
donderdag 3 en vrijdag 4 augustus in Cranendonck 
(Budel en Maarheeze c.a.) 
 
 
 
 

Van de redactie 
 
Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruyden-
berghe, 
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. 5 
is NB. Het KringNieuws valt dan in de week van NB in de 
bus. PS het volgende KringNieuws wordt een extra editie 
tbv de expositie, data nog Niet Bekend. 
 
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn 
wordt een NieuwsFlits via de email verzonden. 
Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen emailadres 
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 
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