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KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

Op de foto, Stadsmuur en Grote Kerk 

Met veel plezier nodigt het Bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
haar leden uit voor de jaarlijkse excursie, op zaterdag 7 oktober 2017 ditmaal naar het 
historische vestingstadje Vianen. ( per luxe touringcar maximaal 50 personen) 
Introducés zijn welkom maar leden hebben uiteraard voorrang. 
 
Geschiedenis Vianen: 
Zo'n 3400 jaar geleden waren de eerste nederzettingen in het dorp Vianen, maar het 
dorpje werd vaak geteisterd door overstromingen waardoor de bewoners steeds weer 
ergens anders gingen wonen. Rond het jaar 1000 na Christus kwamen er pas definitie-
ve nederzettingen. 
In 1336 gaf Willem van Duivenvoorde, de bouwheer van Vianen met zijn vrouw Heil-
wich van Vianen,  de eerste stadsrechten aan Vianen. Willem ontplooide Vianen als 
vestingstad. De stad heeft verscheidene verdedigingswerken, zoals bijvoorbeeld de 
stadsmuren en de Lekpoort. Deze verdedigingswerken konden gebruikt worden om de 
bisschop van Utrecht onder druk te zetten, waardoor Vianen een concurrentiepositie 
kreeg ten opzichte van Utrecht. De stad ligt op een strategisch belangrijke ligging aan 
de Lek. Later lag de stad in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

De familie Brederode was belangrijk 
voor de historische ontwikkeling van 
Vianen. Ze maakten van Vianen een 
bloeiende stad, die tegelijkertijd ook 
een staat was. In 1414 werd Walra-
ven I van Brederode door een huwe-
lijk, heer van Vianen. Het geslacht 
van Brederode bewoonde het kasteel 
Batestein, de familie van Brederode 
kwam van een adellijk geslacht en 
speelde in de geschiedenis van Hol-
land al een belangrijke rol.  
In 1679 overleed Wolfert van Bre-
derode, het laatste mannelijke ge-
slacht van de familie. De heerlijkheid 
van Vianen werd geërfd door het 

Duitse huis Lippe, Vianen was in die tijd nog een van de Republiek onafhankelijk 
deel, van het Duitse Rijk. In 1696 ging het kasteel Batestein in vlammen op, de Hof-
poort is het enige wat er nu nog van over is. 
In 1725 werd Vianen gekocht door de Staten van Holland en West-Friesland. Onge-
veer 70 jaar later, na het uitroepen van de Bataafse Republiek in 1795, behoorde 
Vianen pas tot Holland. 
 

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
mailto:john.francois@hotmail.com
http://www.oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl/
http://www.oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl/
http://www.canon-geertruidenberg.nl/
http://www.canon-geertruidenberg.nl/


 

 

Pagina 2 van 8  

Foto, De Lekpoort 15e eeuw 

 

ten, zelfportretten, landschappen, Bijbelse voorstellingen en scènes uit het alledaagse leven. Er zal zelfs een origine-
le etsplaat van Rembrandt te zien zijn ‘De Zwaan’.  
We zullen door de conservator van het Museum, mevrouw Afiena van IJken, met uitleg langs deze fraaie en be-
roemde expositie worden geleid. 
De andere helft van de groep maakt tot aan de lunch, o.l.v. een gids, een Rondwandeling door het Historische Via-
nen. 
Hierna genieten we van een heerlijk lunchbuffet in Restaurant De Vrijstad. 
De lunch bestaat o.a. uit: 
Rundvleessalade, Zalmsalade, Roerbak ei, Diverse soorten broodjes,  
Diverse soorten vleeswaren en kaas, Zoetwaren, Sandwiches, Fruitsalade. 
Inclusief melk en jus d’orange,  
Andere consumpties zijn voor eigen rekening. 
 
Na het lunchbuffet wisselen de groepen voor Museumbezoek en Rondwandeling. 
Na afloop van deze activiteiten is er nog een vrij uurtje voor, b.v. een terrasbezoekje of even shoppen in Vianen.  
.   
Programma-tijdschema:  
10.00 uur: Vertrek op de Markt nabij café ‘Huis ten Bos’.  
Ca. 10.45 uur: Aankomst bij Restaurant De Vrijstad , Voorstraat 101, Vianen. 
11.00-11.30 uur: In Restaurant  De Vrijstad, kopje koffie/thee met gebak. 
11.30-13.00 uur: Rondleiding door het naast het Restaurant gelegen Stedelijk Museum van Vianen o.l.v. een  gids. 
11.30-13.00 uur: Rondwandeling door het historisch stadje Vianen o.l.v. een gids,  
13.00 14.00 uur: Lunchbuffet in Restaurant De Vrijstad. 
14.15-15.45 uur: Rondleiding door het naast het Restaurant gelegen Stedelijk Museum van Vianen o.l.v. gids. 
14.15-15.45 uur Rondwandeling door het historisch stadje Vianen o.l.v. een gids  
15.45 uur:16.45 uur: Vrije tijd.  
17.00 uur: Vertrek naar Geertruidenberg. 
Ca. 17.45 uur: Aankomst in Geertruidenberg. 
 
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 50 personen. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst 
geboekt, waarbij uiteraard zoals gebruikelijk onze leden en hun partners voorrang hebben op de introducés. 
Meldt u zich daarom zo snel mogelijk aan door bijgaand inschrijfformulier ingevuld in te leveren. De uiterlijke in-
schrijfdatum is 15 september 2017 
Attentie:  
De prijs voor leden welke in het bezit zijn van geldige Museumjaarkaart: € 40,00 pp.   
De prijs voor leden zonder geldige Museumjaarkaart : € 42,50 pp. 
De prijs voor niet-leden/introducés met een geldige Museumjaarkaart: € 47,50  
De prijs voor niet-leden/introducés zonder geldige Museumjaarkaart: € 50,00 
 
Dus vergeet niet Uw geldige Museumjaarkaart mee te nemen ! 
  
Voor verdere informatie kunt U zich telefonisch wenden tot 0162-520519 of 0162-515569  
of via info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 
 
 
Let op: Annuleringen kunnen niet worden gerestitueerd. Het bestuur kan geen enkele aansprakelijkheid tijdens deze 

Foto, Het stadshuis. 

Inhoud excursie: 
 
In een comfortabele touringcar van het Tou-
ringcarbedrijf Brabant Express rijden we 
naar Vianen.  
Daar starten we onze excursie in het fraaie 
Restaurant De Vrijstad met een heerlijk kop-
je koffie met gebak.  
Daarna brengt de ene helft van ons gezel-
schap tot aan de lunch, een bezoek aan het 
Stedelijk Museum van Vianen ( naast het 
restaurant), alwaar de reizende tentoonstel-
ling 'Rembrandt in zwart-wit' wordt geëxpo-
seerd. 
 
Deze expositie heeft  eerder o.a. steden als 
Brussel, Berlijn, Gouda en Bergen op Zoom 
aangedaan. 
Het betreft honderd etsen van Rembrandt 
van Rijn, welke afkomstig zijn  uit de privé-
verzameling van collectioneur Jaap Mulders 
en zijn onderverdeeld in vijf thema's: portret-

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl


 

 

Pagina 3 van 8 
 

 

AANMELDFORMULIER  EXCURSIE NAAR VIANEN  OP ZATERDAG 7 OKTOBER 2017 
  
 
Naam: …………………………………………………………………………………………  
 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………  
 
 
Postcode: ……………… Woonplaats:…………………………………………………….. 
 
 
Telefoon:…………………………………………………………………………………… 
 
 
Mobiel: ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ik kom/ Wij komen met ……………….personen  
 
 
…….. Lid/Leden met Museumjaarkaart  à € 40,00 p.p.    = € ………………. 
 
 
…….. Lid/Leden zonder Museumjaarkaart á € 42,50 p.p.    = € ………………. 
 
 
…….. Niet-Leden/Introducé(s) met Museumjaarkaart à € 47,50 p.p.  = € ………………. 
 
 
…….. Niet-leden/Introducé(s) zonder Museumjaarkaart á € 50,00 p.p. = € ……………….. 
         ---------------------------- 
 
      Totaal te voldoen     € …………………                                                                                                          
 
 
Dieet wensen: ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vragen u vriendelijk om vóór 15 september 2017 aan te melden en te betalen. ( vol=vol ) 
 
1. De betaling te verzorgen d.m.v. een overschrijving van het totaal verschuldigde bedrag  
naar rekening NL 42 RABO 0115 6003 10 t.n.v. Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ onder vermelding 
‘Excursie OKG Vianen 2017’.  
 
2. Het volledig ingevulde formulier in de bus te doen of op te sturen naar Nassaustraat 13, 4931 XE Geertrui-
denberg of Venestraat 25, 4931 BM Geertruidenberg of te bellen naar 0162-520519 of 0162-515569 of te mai-
len aan:  
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 
 

Deelname aan deze excursie is geheel voor eigen risico. Het bestuur van de Oudheidkundige 
Kring “Geertruydenberghe” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tijdens deze excursie 
 
 
De organisatie wenst u allen een dag vol verwondering en genot, veel plezier. 
 
 
 

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
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Op de foto, 
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Verslag lezing: Lezing ““De Zuiderwaterlinie”. 

De directe aanleiding van de aanleg van die Linies was 
de gulzigheid van Lodewijk de XIV

de
 die zijn oog had 

laten vallen op de Republiek. Hij kwam met een goed 
leger in korte tijd tot aan Utrecht, maar daar stootte hij 
op de waterlinie. Het Rampjaar 1672 was geboren. De 
Staten Generaal liet snel door generaal Menno van Co-
ehoorn een plan maken om het zuiden af te sluiten door 
middel van inundatie (het onderwater zetten ) van grote 
gedeelte polders.  Menno van Coehoorn schreef in zijn 
boek “De natte Horizonten” een voorstel om vanaf Sluis 
(Zeeland tot aan Nieuwesluis (Gelderland) een netwerk 
te maken van water- en verdedigingswerken.  
 
Zo maakte hij in Brabant vanaf Bergen op Zoom, “De 
Brabantse wal”, tot Grave een stelsel van sluizen en 
verlaten om dit gebied onder water te zetten. Van Breda 
tot aan Geertruidenberg had Menno een probleem. Van-
af Geertruidenberg kon hij vrij gemakkelijk de Brieltjes-
polder onderwater zetten al moest dat wel gebeuren met 
een dam in de rivier de Donge. Hier komt de naam Sta-
tendam vandaan. Maar ter hoogte bij Stuivenzand en bij 
het Munnikenhof waren zandruggen die niet onderwater 
gezet konden worden. Op die plaatsen moest hij een 
verdedigingslinie maken, de Houtse Linie en de Linie 
van het Munnikenhof. Die beide nog authentiek aanwe-
zig zijn.  
 
De Zuiderwaterlinie is meermalen gebruikt om het land 
onderwater te zetten. Met name tijdens de inval van de 

Op donderdagavond 18 mei was de heer Cor Knoop 
uitgenodigd om iets te vertellen over de aanleiding tot de 
aanleg van de Zuiderwaterlinie en dan met name het 
gedeelte tussen Breda en Geertruidenberg. Zijn verhaal 
was opgebouwd uit 4 hoofdstukken . Waarom hier die 
Linies, de Aanleg van de linies, het gebruik en de huidi-
ge Natuur. 

foto Antoon Krols 

Fransen in 1793 en 1795. In 1793 is de inundatie 
mislukt en in 1795 vroor het 15 graden dus ging  het 
hele Franse leger over het ijs naar Holland. De in-
woners van Made, die toen onder Geertruidenberg 
vielen, zagen de Fransen met hun nieuwe kijk op de 
democratie wel zitten en hezen de Franse vlag in de 
molen. De aanval op Geertruidenberg werd een suc-
ces en een de overgave van de stad was een feit. 
 In 1830 bij de afscheiding van België werd de Linie 
uit gebreid met de Lunet te Geertruidenberg.  
 
Sinds 1700 is er in het gebied van de Houtse Linie 
weinig verandert, zo is er in dat gebied nooit kunst-
mest gestrooid, zodat de natuur zijn gang kon gaan. 
Later bij de aanleg van de A59 was de regeldrang 
van onze bestuurders zo groot dat zij een benzine-
station met een parkeerterrein gepland hadden in de 
Linie. Door goede acties van belangengroepen kon 
dit worden verijdeld. Eerder door de aanleg van het 
Markkanaal, is er grote schade toegebracht aan de 
linies. Ook nu nog staan er mensen op de bres voor 
het tegen houden van de 380kV lijn die gepland 
staat dwars door de Linies. 
Ondersteund met unieke beelden was het een leer-
zame avond die zijn vervolg krijgt tijdens de expositie 

van de Zuiderwa-
terlinie in de Geer-
truidskerk te Geer-
truidenberg. Met 
dank van de OKG 
voorzitter voor de 
prima voordracht 
en een uitnodiging 
door Cor Knoop om 
toch eens te komen 
kijken naar dit 
uniek stukje Hol-
lands erfgoed werd 
de avond afgeslo-
ten. 

Datum:  donderdag 18 mei 2017 
Spreker: Cor Knoop 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
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In april 2017 meldden wij U dat de Oudheidkundige Kring 
‘Geertruydenberghe’ zich inzet  voor het zichtbaar maken 
van het Bergs kasteel aan het Wilhelminaplein te Geer-
truidenberg. 
Sinds die tijd heeft de Werkgroep Kasteel ,onder leiding 
van de heer Bas Zijlmans welke ondersteund wordt door 
mevrouw Joke Serraris en de heer Casper Odekerke, 
niet stil gezeten. Dus tijd voor voortgangsverslag ! 
 
Er is o.a. uitgebreid contact geweest over onze plannen 
met diverse landelijke deskundigen op het gebied van 
kastelen zoals met: 
Emeritus professor dr. H.L. (Hans) Janssen te Utrecht, 
specialist kastelen, verder met. 
Dr. Ir. D.B.M. (Taco) Hermans, RCE te Amersfoort, spe-
cialist kastelen en Drs. S.A.J.J. (Bas) Aarts te Tilburg, 
specialist op het terrein van Brabantse kastelen. 
Het voorgestelde plan voor het opmetselen van de kas-
teelmuur in Geertruidenberg wordt door deze drie des-
kundigen enthousiast ondersteund en zij gaven desge-

Stand van zaken m.b.t. zichtbaar maken van het Bergs kas-

teel aan het Wilhelminaplein te Geertruidenberg 

vraagd het groot historische belang ervan aan voor Geer-
truidenberg en Nederland. 
Verder is er een bespreking geweest met de heer Ir. 
Hans Marquart, van “Marquart Architecten bv”, te 
Raamsdonksveer en de heer  Ing. Ben Massop, van 
“BBM Architecten”, te Raamsdonksveer. 
Doel van deze bespreking was het onderzoeken of de 
heren Marquart en Massop  ons als Werkgroep Kasteel 
met woord en daad behulpzaam willen zijn bij de voorbe-
reidende en (eventuele) uitvoerende werkzaamheden 
van het voorgestelde plan m.b.t. de opbouw van de kas-
teelmuur aan het Wilhelminaplein . 
De heren Marquart en Massop waren enthousiast over 
het plan en zegden hun welwillende en gewaardeerde, 
medewerking toe. Tevens werden enkele mogelijke sub-
sidiemogelijkheden aangegeven. 
 
Gewapend met een groot dossier aan informatie werd 
hierna op 8 juni 2017 een bespreking belegd op het ge-
meentehuis van Geertruidenberg met de betrokken wet-
houders de heren Kevin van Oort en Bert van den Kie-
boom. 
Wethouder Bert van den Kieboom  gaf aan in deze be-
spreking aan dat het voorgestelde plan van de Oudheid-
kundige Kring ‘Geertruydenberghe’ door het college als 
zeer positief is ontvangen en dat het zij akkoord is met 
het opstellen van een intentieverklaring waarin de ge-
meente Geertruidenberg te verklaart medewerking te 
verlenen waar mogelijk om onze plannen te realiseren. 
 
Dus al met al positieve ontwikkelingen. U wordt op de 
hoogte gehouden. 
 

Een impressie 
reconstructie 

kasteelmuur 

Unieke tentoonstelling over de Zuiderwaterlinie. 
Op zaterdagmiddag 3 juni was het eindelijk zover. De 
tentoonstelling over de Zuiderwaterlinie kon worden geo-
pend. 
Niet dat de voorbereidingen zoveel tijd in beslag hadden 
genomen, want eigenlijk was de voorbereidingstijd onder 
leiding van projectleider Anton Krols bijzonder kort ge-
weest. 
Door wat lange onderhandelingen met de gemeente, die 
uiteindelijk resulteerden in een prima samenwerking met 
een buitengewone subsidiestimulans van de gemeente 
konden de opgebouwde ideeën in een snel tempo tot 
uitvoering gebracht worden. Vele aangesprokenen stel-
den belangeloos hun materiaal ter beschikking. Het origi-
nele boek van de Menno van Coehoornstichting met 
bouwtekeningen van het Lunet aan de Donge, is een 
uitgesproken uniek stuk voor deze tentoonstelling.  
De aangeleverde materialen werden bekeken, beoor-
deeld en in een eenduidig jasje gestoken (Ans Spee 
chapeau!!) Ook was het even afzien met het gesjouw van 
een zware grenspaal van de Houtse Linie (Cor Knoop 
bedankt) De inrichting verliep voorspoedig mede door 
toedoen van de handige handjes van Henk, John, Jan en 
Piet. 
Het resultaat mag er zijn dus kunnen we spreken van 
eindelijk was het zover. 
Tijdens de opening hield Cor Knoop een mooie ope-
ningsspeech. Hij gaf daarin een kort overzicht en korte 

uitleg over de Zuiderwaterlinie. Lovende woorden werden 
uitgesproken door wethouder Bert van den Kieboom. 
Ook mede door zijn toedoen staat de expositie zoals hij 
er staat. Onze voorzitter Jan van Gils kreeg een pre-
sentje uit zijn handen. 
. 
Deze tentoonstelling is al weer de 5e op rij die in de 
Geertruidskerk wordt georganiseerd. Daarin wordt nauw 
samengewerkt met de Culturele Commissie van de Geer-
truidskerk. Deze samenwerking komt steeds beter tot zijn 
recht. Het Kring bestuur hoopt dat weer een hoog bezoe-
kersaantal mag worden bereikt. 

foto Jan Domenie 
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Dit jaar heeft de Oudheidkundige Kring een bedrag 
van € 198,56 in het kader van de RABOBANK Club-
kas Campagne mogen ontvangen. 
 
Er werden 73 stemmen op onze Kring uitgebracht. 
Een iets lager aantal dan vorig jaar. 
 
Het OKG bestuur dankt alle mensen welke hun stem 
aan onze Kring hebben gegeven en hoopt volgend 
jaar weer op hun steun te mogen rekenen. 

Opbrengst RABOBANK Clubkas Campagne bekend. 

Stichting Behoud Monumenten Brabant als promotor van restauratievakmanschap op Nederlandse televisie   
Het programma Lifestyle Experience (een programma van RTL) heeft in een TV-programma aandacht be-
steed aan restauratievakmanschap en het belang van restauratieopleidingen. Door middel van een interview 
met Harrie Maas en Sandra van Trijffel van Stichting Behoud Monumenten Brabant wordt een algemeen beeld 
van de problematiek geschetst, alsook wordt uitgedragen dat het restauratievakmanschap een prachtig werk-
gebied is met een goed toekomstperspectief. 
 
Stichting Behoud Monumenten Brabant / Monumentenhuis Brabant is tevens de projectcoördinator van Res-
tauratie Opleidingsprojecten Zuid-Nederland (ROP-Zuid) en het Interregproject Revivak (Revival vakman-
schap). 
 
Het interview, dat gelardeerd is met mooie sfeerbeelden, is uitgezonden op zowel RTL 4 en RTL 5. Het filmpje 
kan worden bekeken via deze link. 
https://www.youtube.com/watch?v=h5IeR2RwVpo&feature=youtu.be 
       Bron: http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/ 
 
 

restauratievakmanschap op Nederlandse televisie Geertruidenberg in beeld  

Erfgoedbeleid wordt herijkt 

Het ministerie van OCW)en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden, samen met vertegenwoordigers 
uit het erfgoedveld, een herijking van het erfgoedbeleid voor. Dit gebeurt omdat er sprake is van een aantal be-
langrijke ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed waarop moet worden inge-
speeld. 
 
Ontwikkelingen 
Op dit moment is sprake van een aantal grote ontwikkelingen binnen en buiten de erfgoedwereld dat aanpassing 
van het erfgoedbeleid noodzakelijk maakt. Eén van die ontwikkelingen is de energietransitie. Energietransitie zal 
een flinke impact hebben op de inrichting van ons land en op het landschap, denk bijvoorbeeld aan windmolen-
parken en zonne-energie. Erfgoed kan hier een positieve rol spelen: als energiemaatregelen op een zorgvuldige 
manier opgenomen worden in de omgeving, zorgt dat voor meer maatschappelijk draagvlak. 
De Omgevingswet die in 2019 van kracht zal worden, zal tot een meer ontwikkelingsgerichte manier van werken 
leiden en tot verdere integratie van erfgoed met andere sectoren, zoals water, natuur, milieu, en infrastructuur. 
Alle overheden moeten een omgevingsvisie opstellen waar cultureel erfgoed een verplicht onderdeel van uit-
maakt. 
Daarnaast is er het gegeven dat burgers een grote betrokkenheid bij erfgoed voelen, het willen beleven en erva-
ren, en er is steeds minder afstand tussen de erfgoedspecialist en de monumenteigenaar. 
 
Vervolg 
Om tot een toekomstbestendig beleid te komen, worden naast de vaste partners uit het erfgoedveld ook andere 
partijen betrokken uit onder meer de wereld van de duurzaamheid, energie en creatieve industrie. Zo worden in 
de eerste helft van 2017 rondetafelgesprekken georganiseerd. Ook op andere manieren worden verkregen in-
zichten en gegevens van het erfgoedveld benut. 
       Bron: http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h5IeR2RwVpo&feature=youtu.be
http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/
http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/
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Dongecentrale Geertruidenberg wordt gerestaureerd 

De noordgevel van het ketelhuis van de Dongecentra-
le staat binnen en buiten in de steigers voor restaura-
tiewerkzaamheden. De restauratie is nodig om het 
rijksmonument uit 1930 voor de komende 15 à 20 jaar 
te behouden. 
 
Met de restauratie van het ketelhuis wordt een begin 
gemaakt om de centrale te behouden. Het dak wordt 
gerestaureerd, er komt een nieuwe dakbedekking, de 
staalconstructie wordt gestraald en geschilderd, en het 
metsel- en voegwerk van de gevel wordt hersteld. 
BOEi werkt samen met mede-eigenaar Provincie 

Noord-Brabant aan de herbestemming van de centra-
le, als kantoorruimte en eventlocatie. 
 
Meer informatie: Joost de Bruijn, E: j.bruijn@BOEi.nl 
 
Meer foto’s ? https://locatiecentrale.nl/locations/57-
dongecentrale 
https://locatiecentrale.nl/locations/60-dongecentrale-
filterhuis 
http://www.boei.nl/www.boei.nl/projecten/dongecentral
e-geertuidenberg 
 

mailto:j.bruijn@BOEi.nl
https://locatiecentrale.nl/locations/57-dongecentrale
https://locatiecentrale.nl/locations/57-dongecentrale
https://locatiecentrale.nl/locations/60-dongecentrale-filterhuis
https://locatiecentrale.nl/locations/60-dongecentrale-filterhuis
http://www.boei.nl/www.boei.nl/projecten/dongecentrale-geertuidenberg
http://www.boei.nl/www.boei.nl/projecten/dongecentrale-geertuidenberg
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Van onze bibliotheek 
 

 
 

---------------------------------------------- 
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 ErfgoedBrabant 
 
. 

DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria: 

Nieuwe leden: 
Dhr, B.A.A de Krom Geertruidenberg. 
Dhr. J.P.R. van Melick, Wassenaar. 
 

Agenda: 
- Lezingen Oudheidkundige Kring  

19 oktober lezing Kees Schuller de postbe-
zorging in de Biesbosch. 
16 november lezing Femke Deen over de 
vrouwen van Willem van Oranje 
21 december lezing Jan Schippers over Sym-
boliek in de kerststal. 

- Vergadering bestuur OKG  
- Vrijdag 8 september: Open Monumenten 

Klassendag Op de vrijdag voor de Open Monu-
mentendag, op 8 september, is er ook in 2017 de 
Open Monumenten Klassendag, waarbij leerlin-
gen uit de groepen 7/8 van basisscholen in het 
hele land monumenten bezoeken. 

- De 31ste landelijke BankGiro Loterij Open 
Monumentendag op 9 en 10 september 2017 
staat in het teken van “Boeren, burgers en buiten-
lui”. Een historische kreet waarmee stadsomroe-
pers destijds de aandacht van het publiek trok-
ken. Het thema benadrukt de relatie tussen stad 
en land en bijbehorende monumenten. 
Economische en maatschappelijke verbonden-
heid “Boeren, burgers en buitenlui” zijn stads- en 
plattelandsbewoners én mensen met een rond-
trekkend bestaan. Het landelijk gekozen thema 
raakt hun onderlinge relaties; voedsel, grondstof-
fen, handel, vervoer, communicatie, markten, 
kermissen en volksvermaak. Een groot aantal 
monumenten opent op 9 en 10 september de 
deuren voor publiek en biedt de bezoekers een 
unieke beleving van deze economische en maat-
schappelijke verbondenheid. Te denken valt aan 
boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhui-
zen, tuinderscomplexen, molens, markten, waag-
gebouwen, pakhuizen, als ook winkels, buiten-
plaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerij-
en. Het is een thema met talloze aanknopings-
punten en een rijk assortiment aan bijzondere 
monumenten en verhalen.  
28 oktober 2017 Dag van de Brabantse Volks-
cultuur. Op zaterdag 28 oktober 2017 vindt in 
Valkenswaard de volgende Dag van de Brabant-
se Volkscultuur plaats. Dit jaar is het thema 'Een 
tevreden roker is geen onruststoker. Roken en de 
productie van sigaren en sigaretten in Brabant'. 
http://www.erfgoedbrabant.nl/actueel/agenda/201
7/dag-van-de-brabantse-volkscultuur/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 7 is 29-09-2017. Het KringNieuws valt dan in de 
week van 09-09-2017 in de bus.  
 
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn 
wordt een NieuwsFlits via de 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 
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