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Op donderdagavond 17 maart geeft Ad Hartjes een lezing over de geschiedenis van de 
kanalen in Brabant. Hoe koning Willem I in het begin van de 19e eeuw de aanzet gaf 
met de Zuid-Willemsvaart tot aan het Maximakanaal wat recent in gebruik is genomen. 

Uitnodiging lezing: Lezing over De historie van 
de kanalen in Brabant. 

De spreker gaat in het tweede deel van 
zijn lezing wat uitgebreider in op de aan-
leg van dit kanaal. 
Ad Hartjes is gepensioneerd medewerker 
van het waterschap Aa en Maas. 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 
  
Speciale aandacht 

www.canon-
geertruidenberg.nl 

 
Rekeningnummer:  
Rabobank  
 NL42 RABO 0115 6003 10 
KvK nr. 40271212 
 

Datum:  donderdag 17 maart 2016 
Spreker: Ad Hartjes 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   

Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

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

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

De toegang is gratis ook voor niet leden 

Ad Hartjes schetst de achtergronden van 
de kanalenbouw, wat was de aanleiding, 
welke technieken werden gebruikt bij het 
ontwerp en de aanleg en hoe zijn ze 
daarna verder ontwikkeld tot de heden-
daagse staat. 
 
Koning Willem I wilde door de aanleg van 
een kanaal van Luik via Maastricht naar 
Den Bosch het handelsverkeer tussen de 
noordelijke en zuidelijke Nederlanden, 
die zojuist herenigd waren, verbeteren.  
 
Het kanaal werd naar hem vernoemd: de 
Zuid Willemsvaart. Daarna ontstond een 
traditie om de kanalen in Brabant naar 
een Oranjevorst te noemen met als laat-
ste het Maximakanaal.  

maximakanaal 

Zuid Willemsvaart 

Ad Hartjes 

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/
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Verslag lezing: Lezing over de Historie van de zalmvisserij.. 

‘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:  Corrie van Wietmarschen 
Leeftijd:  86 jaar 
Woonplaats:  Geertruidenberg 
Lid sinds:  1978 
 
Activiteiten voor de Kring:  
Om te beginnen is Corrie de fantastische gastvrouw 
op de maandagavond Kringavond waar zij de aan-
wezigen voorziet van koffie/thee en koekjes.  
 
Tevens is ze al vele jaren suppoost bij de tentoon-
stellingen en heeft afgelopen jaar bij onze jeugdacti-
viteit Jet en Jan met nog vier andere vrijwilligsters 
van onze Kring, de kinderen begeleid. Daarnaast 
brengt Corrie ook nog De Dongebode en Kring-
Nieuws rond en knipt alle artikelen uit De Langstraat 
die over onze Kring geschreven zijn en verwerkt die 
in het archief. 
 
Zij is ooit begonnen in het onderwijs met het geven 

van kooklessen op de huishoudschool en daarna 
30 jaar café-eigenaresse geweest van wat nu  
Tapperij Huis ten Bos heet, gelegen aan de Markt. 

en gebruikt werden. 
Arie geeft aan dat er ongeveer vanaf 1820 in het wa-
tergebied rond de Biesbosch tot aan 1950 op de zalm 
is gevist. Daarna was het water te veel verontreinigd, 
of gekanaliseerd en was er overbevissing. 
In het begin ging dat met de zalmfuik. Typisch was dat 
hierin eikenhouten hoepels zaten. Toen werd er gevist 
met de zogenaamde kantzegen. Dat gebeurde vanaf 
een strandje. De drijfnetvisserij was de volgende 
techniek, die zich voornamelijk ’s-avonds en ’s- nachts 
afspeelde. Dan was er nog een techniek die de stek 
heette en in en rondom Gorkum gebruikte men de 
Galgvisserij. 
In het groot werd de zalmvisserij bekostigd door de 
staat. Dat stelde men in staat om met groter en duur-
der materieel te werken. De meest toegepaste tech-
niek is dan de zegen-techniek. 
De kleinere visserij gebeurde vooral vanuit een zalm-
schouw. Dit is een klein bootje met een spriet in het 
zeil. Aanvankelijk werden ze van hout gebouwd, later 
van ijzer en daarna van staal. De voorkant van de 
zalmschouw heeft wat weg van een aak en de achter-
kant van een steekschuit. 
In onze omgeving werden ze gebouwd door 
scheepswerven Ruijtenberg en Tak.   

Er was een apart 
model uit onze 
streek en die heet 
de “Bergenaar”. 
Deze heeft iets 
weg van een 
“Fanny”, maar is 
iets groter.  
Een bekende  
zalmvisser uit Geertruidenberg was Willem Aarts. 
 
Jarno van der Linden, zelf eigenaar van een gerestau-
reerde zalmschouw verteld in het tweede gedeelte 
van de lezing hoe hij dit schip helemaal heeft opge-
knapt. Ook liet hij zien hoe het leven op zo’n zalm-
schouw er aan toe ging. Toen de zalmvisserij gestopt 
was, brak de periode aan waarin men de zalmschouw 
als scheepsmodel wilde behouden. Her en der kwa-
men er mensen die een oude zalmschouw opduikel-
den en deze dan zo authentiek mogelijk probeerden 
te reconstrueren. 
Al gauw kwam er een Vereniging Tot Behoud van de 
Zalmschouw (VBZ) Met natuurlijk gezellige bijeen-
komsten, visjes bakken en veel hulp en adviezen aan 
elkaar. 
 

       
      

 
 

(Foto Wim van Alphen) 

Datum:  donderdag 18 februari 2016 
Spreker: Jarno van der Linden en Arie van der Ree 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   
 Deze lezing werd gehouden door twee sprekers, namelijk Arie van der Lee 

en Jarno van der Linden. Arie verteld voornamelijk over de zalmvisserij en 
de zalmschouwen die gebruikt worden door de vissers, terwijl Jarno van der 
Linden het heeft over de zalmschouwen die na de visserijtijd gerestaureerd 
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Onze Kring heeft besloten dit jaar ook mee te doen 
aan de Rabobank Clubkas Campagne.  
 
Leden van Rabobank Amerstreek kunnen tijdens de 
stemperiode (6 t/m 18 april 2016) hun stem uitbrengen 
op clubs die zij een warm hart toedragen. Men heeft 
per Rabobank-lid 5 stemmen en mag per club maxi-
maal 2 stemmen erop uitbrengen.  
 
Deze stemmen zijn geld waard en hoe meer stemmen 
onze Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe ver-
werft, des te hoger wordt het geldbedrag dat we ont-
vangen. Ervaring bij andere verenigingen leert dat het 
zeker niet altijd de grotere clubs zijn die een hoog be-
drag ontvangen. Het maatschappelijk draagvlak én het 
commitment van de club bepalen het aantal stemmen.  

Rabobank Clubkas Campagne 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de  
Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ op donderdag 17 maart 2016. 
Locatie:  Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’, vergaderruimte 1e verdieping. 
Tijd:      : 19.00 uur   
Aansluitend om ca. 20.00 uur, lezing in de theaterzaal. 
Agenda: 
 

1. Opening en mededelingen. 
2. Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering d.d. 19 maart 2015 
3. Jaarverslagen 2015 
4. Financieel jaarverslag 2015 en Balans per 31 december 2015 
5. Bevindingen van de kascommissie, de heren Jan Serraris en Jan Vink 
6. Begroting 2016 
7. Bestuursverkiezing 2016  
    Het bestuur bestond in 2015 uit: Jan van Gils, voorzitter, Chris van den  
    Heijkant, secretaris, Anton Krols 2e secretaris,  Ron Ahrens, penningmeester,  
    Cock Vrijenhoek, lid, John Francois, lid, Hans van de Broek lid. 
    De heren Jan van Gils en Chris van den Heijkant zijn statutair aftredend en stellen zich herkiesbaar 
    Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 48 uur voor de  
    vergadering aanmelden bij de voorzitter of secretaris.  
 9. Benoeming kascommissie 2016. 
10.Huldiging 25- en 40 jarige jubilarissen. 
11.Rondvraag 
12.Sluiting met aansluitend om ca. 20.00 uur in de theaterzaal een lezing door de heer Ad Hartjes met het 
thema: ‘Kanalen in Brabant’. 

 
Alle stukken worden vóóraf aan de vergadering, digitaal toegezonden aan die leden waarvan het emailadres bij het 
secretariaat bekend is.  
Van deze vergadering liggen de stukken achterin de vergaderzaal, in een beperkt aantal ter inzage voor die leden 
die geen emailadres hebben,. 
Weet U niet zeker of Uw adres bij ons bekend is dan kunt U dit alsnog doorgeven via:  
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl , waarna de stukken U worden toegezonden. 

 
Bent u nog geen lid van de Rabobank dan kunt u zich 
nog tot 1 maart aanmelden als lid om toch mee te doen. 
Iedere rekeninghouder van de Rabobank ontvangt bin-
nenkort een mail over de Clubkas campagne waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden om lid te worden. Ieder lid 
van de Rabobank kan zijn/haar stem uitbrengen, men 
hoeft dus geen lid te zijn van onze Kring.  
 
Dus heeft u familieleden en/of vrienden die lid zijn van 
de Rabobank maak ze dan warm om 2 stemmen op 
onze Kring uit te brengen.  
 
Kijk ook op de website van de Bank 
 www.dichterbijamerstreek.nl onder ONZE FONDSEN 

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
http://www.dichterbijamerstreek.nl/
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Wegens doublures, ruimtegebrek en heroverweging  van 
het soort titels in onze OKG bibliotheek, zijn een aantal 
boeken overtollig geworden. 
Het bestuur heeft besloten deze boeken te koop aan te 
bieden aan de leden van de Kring maar ook anderen 
kunnen hiervoor in aanmerking komen. Leden gaan ech-
ter voor! 
Omdat het vaststellen van een prijs voor de boeken moei-
lijk is, is besloten ze te verkopen aan de hoogste bieder. 
De biedingstermijn loopt tot één maand na de verschij-
ningsdatum van deze editie van het KringNieuws. 
Om een indruk te krijgen welke boeken te koop zijn, zul-
len de titels met informatie over de inhoud etc., met enige 
regelmaat in het KringNieuws te koop worden aangebo-
den. 
Geïnteresseerden kunnen voor meer info en een eventu-
eel bod, contact opnemen met het OKG secretariaat  
telefoon: 0162-520519 of via email info@oudheidkundige-
kring-geertruidenberg.nl 
 
Hieronder de vierde selectie: 
 
Titel:                        Kempisch Baarle 
Auteur/Uitgever: Dr. Ed Loffeld 
Inhoud:                   Baarle in vogelvlucht, Vier rondwan-
delingen en vier buitentochten in Baarle 
Afmetingen:          hoogte: 22 cm breedte: 16 cm 
Pagina’s:                79 
 
Titel:                       Provinciale Almanak voor Noord 
Brabant 1971/1972 
Auteur/Uitgever: Mr. P. Kruse van de Prov.Brabant  
Inhoud:                  Provinciale informatie 
Afmetingen:.         Hoogte: 23 cm  breedte:  16,5 cm 
Pagina’s:  .            273 
 
Titel:                       Provinciale Almanak voor Noord 
Brabant 1980 
Auteur/Uitgever:    Prov. Brabant  
Inhoud:                  Provinciale informatie 
Afmetingen:.         Hoogte: 22 cm  breedte:  16 cm 
Pagina’s:  .            293 
 
Titel:                       Omzwervingen in de Alphensche 
prehistorie  
Auteur/Uitgever:      W.J. Bink 
Inhoud:                  Beschrijving  van prehistorische vind-

plaatsen ( 1945) 
Afmetingen:          Hoogte:  21 cm  breedte: 14 cm 
Pagina’s:                119 
 
Titel:                        Een Federmesser nederzetting 
langs de Kapeldijk te Westelbeers. 
Auteur/Uitgever:   Nico Arts en Jos Deeben 
Inhoud:                 Beschrijving van de nederzetting 
Afmetingen:          Hoogte: 24 cm, breedte:  15,5  cm. 
Pagina’s:               68 
 
Titel:                       Korte geschiedenis van het dorp 
Wetzens in Oostdongmerdeel,Friesland. 
Auteur/Uitgever: N.T. Keune 
Inhoud:                  Geschiedenis van genoemd dorp 
Afmetingen:           hoogte:  21 cm  breedte: 14,5 cm 
Pagina’s:                32 
 
Titel:                       Geschiedenis Ravenstein 
Auteur/Uitgever: Gemeente Ravenstein 
Inhoud:                  Geschiedenis van Ravenstein 
Afmetingen:          hoogte: 20 cm, breedte: 12 cm. 
Pagina’s:               40 
 
Titel:                       Tussen plafond en plint  
Auteur/Uitgever: Ned. Centrum van Volkscultuur 
Inhoud:                  Cultuurgeschiedenis van het behang  
Afmetingen:          hoogte: 21 cm  breedte: 15 cm 
Pagina’s:               104 
 
Titel:                       Sint Servatius Noodkist en de Hei-
ligdomsvaart               
Auteur/Uitgever:     Prof. Dr. J.J. Timmers  
Inhoud:                 Beschrijving en foto’s Noodkist en Hei-
ligdomsvaart 
Afmetingen:           hoogte: 20 cm  breedte: 15 cm 
Pagina’s:               60 
 
Titel:                       Publicaties van het Archivariaat  
‘Nassau Brabant’                 
Auteur/Uitgever:      Albert Delahaye 
Inhoud:               Episode uit de geschiedenis van de 
hervormde Gemeente Zevenbergen. 
Afmetingen:             hoogte: 21,5  cm  breedte: 14  cm 
Pagina’s:                 84 
 

Verkoop overtollig geworden boeken uit OKG bibliotheek 4e Selectie 

Digitale versie KringNieuws 
Waarschijnlijk hebt U het ook gemerkt tijdens het doen 
van Uw inkopen.  
Alles is weer duurder geworden. 
Zo ook het drukwerk en verzendkosten van dit medede-
lingenblad ‘KringNieuws’. 
Gelukkig hebben al heel veel leden laten weten Kring-
Nieuws voortaan digitaal te willen ontvangen.  
Hierdoor kunnen we flink  geld besparen, waar we mooie 
andere dingen mee kunnen doen voor de Oudheidkundi-
ge Kring. Maar ook onze vrijwillige distributeurs veel loop- 
en fietswerk door weer en wind, besparen. 
Ook ziet de digitale versie er fleuriger uit want de lay-out 
en alle foto’s zijn in fullcolour. 

Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als alle leden die 
email hebben en thans het KringNieuws nog in de papie-
ren versie ontvangen, te kennen geven hiervoor in plaats, 
de digitale versie in hun email inbox te willen krijgen.  
We helpen er ook nog het milieu een beetje mee. 
Leden zonder email blijven uiteraard KringNieuws als 
papieren versie ontvangen. 
Mocht U aan deze oproep willen/kunnen voldoen dan 
kunt U dit melden via het secretariaat. 
Email: info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl  of 
telefonisch via 0162-520519. 
Bij voorbaat dank. 

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
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Naar aanleiding van deze bijeenkomsten zullen instruc-
tiefilmpjes ontwikkeld worden, zodat altijd in alle rust 
nagekeken kan worden hoe in de verschillende onder-
delen van de website de juiste informatie gevonden kan 
worden.  
 
Daarnaast wordt binnenkort een belangrijke aanpas-
sing gedaan op de website: de help-teksten (die nu 
moeilijk te vinden zijn) worden op een zeer logische 
plek aangeboden. Ze zullen vanaf elke zoekpagina op 
de site te benaderen zijn. Dit zal het zoeken aanmerke-
lijk duidelijker maken voor degenen die vastlopen. 
 
Het bezoekersonderzoek heeft ook duidelijk gemaakt 
dat er op meer fronten dan alleen de website verbete-
ring mogelijk is. Dit heeft al geleid tot organisatorische 
maatregelen. Zo is tijdens openingsuren de bezetting 
van de studiezaal aangepast en gaan de assistenten 
van dienstverlening verschillende cursussen volgen.  
 
Ook gaan zij kennis opdoen door intensiever mee te 
kijken met ervaren collega’s. Daarnaast komt er een 
testcase met een ‘mystery guest’. Deze persoon gaat 
undercover onderzoek doen in het archief en de bevin-
dingen delen met de medewerkers. 
 
De verwachting is dat al deze maatregelen ertoe leiden 
dat de (digitale) bezoekers hun weg weer makkelijk 
kunnen vinden in de ruime collectie van het archief én 
dat de tevredenheid over de dienstverlening met 
sprongen zal stijgen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is even wennen aan het nieuwe uiterlijk en aan de 
manier waarop je moet zoeken. Om dat wennen makke-
lijker te maken voor de bezoekers op de website, gaat 
het archief bijeenkomsten houden, waarin ze laten zien 
hoe alles gevonden kan worden. Ook kunnen de deel-
nemers er vragen stellen en suggesties doen om de 
website verder te verbeteren. 
 
De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag en duren 
maximaal twee uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Per bijeenkomst kunnen maximaal 40 deelnemers 
meedoen. Hoe meer vraag er is naar dergelijke bijeen-
komsten, hoe meer er gehouden gaan worden!  
 
Voor degenen die niet de mogelijkheid hebben om erbij 
te zijn, filmen ze de bijeenkomst. Deze beelden zijn live 
te volgen. Dat gebeurt via Persicope 
 (www.periscope.tv/RATilburg), waar je ook de moge-
lijkheid hebt om vragen te stellen. Die vragen worden 
doorgespeeld naar degene die de instructie geeft, live!  
Het archief probeert hiermee een deel van de onwen-
nigheid van de website weg te nemen en de digitale 
bezoekers zich thuis te laten voelen in de uitgebreide 
databases. 
 
De eerste instructiebijeenkomst wordt gehouden op 
woensdag 24 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Wil je 
hierbij zijn, stuur dan een mail naar in-
fo@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Bijeenkomst websi-
te. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je bent van 
harte welkom op die middag in de studiezaal van het 
Regionaal Archief Tilburg (Kazernehof 75 in Tilburg). 

Wegwijs in de website van het Regionaal Archief Tilburg. 
 
  
 

Op de vernieuwde website van Regionaal Archief Tilburg staan bijna 5 miljoen persoonsgegevens, ruim 110.000 
foto's en ruim 2.000 archieven. Uit een bezoekersonderzoek blijkt dat veel mensen moeite hebben met de nieuwe 
structuur en zoekwijzen van de website www.regionaalarchieftilburg.nl 

Omdat we weten van hun lot. 
 
Onderzoek naar Joden in Noord-Brabant, 1930-
1945’. 
 
Op donderdag 21 april organiseert Regionaal Archief 
Tilburg in samenwerking met de Leerstoel Cultuur in 
Brabant/Erfgoed Academie Brabant, het Tilburg Cab-
benhagen Center, Nationaal Monument Kamp Vught en 
Nationaal Comité 4 en 5 mei het symposium ‘Omdat we 
weten van hun lot. Onderzoek naar Joden in Noord-
Brabant, 1930-1945’. 
 
De afgelopen jaren zijn er in Noord-Brabant diverse 
initiatieven geweest om Joodse medeburgers te her-
denken en om stil te staan bij hun Leven en Lot voor, 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. 
 
Op verschillende plaatsen in Noord-Brabant zijn strui-
kelstenen gelegd en boeken, wandelingen, films en 
websites gerealiseerd. 

Met dit symposium willen we enerzijds erkenning geven 
aan de talrijke initiatieven in Noord-Brabant. Anderzijds 
willen we de mogelijkheden en ambities verkennen van 
verder onderzoek, mede met het oog op herdenken. 
 
DEELNEMEN? 
 
Locatie: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75.5017 
EV Tilburg. 
Kosten voor deelname bedragen €.20,00 over te maken 
naar bankrekening NL04RAB00146124081 t.n.v. Stich-
ting Mommerskwartier o.v.v. Symposium 
Als u hierbij wilt zijn, stuur dan vóór 15 april een mail 
naar info@regionaalachieftilburg.nl o.v.v. Symposium. 
Agenda verkrijgbaar info@oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 

SYMPOSIUM  

http://www.periscope.tv/RATilburg
http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
mailto:info@regionaalachieftilburg.nl
mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
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 Van onze bibliotheek 

 
Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren welke 
in een roulatiesysteem onder de leden worden doorgege-
ven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich opgeven bij An-
ne 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 ErfgoedBrabant 
- 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 Heus-
den en Altena 
- Archeologisch Magazine   
- InBrabant   tijdschrift van ErfgoedBrabant 
 

DIVERS NIEUWS 
Ledenvaria: 
Nieuwe leden: 
Mevrouw C.C.M. Hermans Geertruidenberg 
De heer en Mevrouw W.Sluiter Raamsdonksveer 
 
Agenda: 
- Algemene Leden Vergadering OKG (voorafgaand 

aan de lezing) donderdag 17-03-2016 
 

- Tentoonstelling HIP Archeologische vondsten uit ei-
gen opgraving OKG. Theek 5 Raamsdonksveer vanaf 
heden tot 1 mei te bezichtigen tijdens de openingstij-
den. 

- Expositie “Hoedenparade” museum “De Roos” 22-
10-2015 -/- 30-04-2016  

- Tentoonstelling Ingeborg de Groot en Jeroen Kriel-
aart: Alchemisten expo--atelier aan de Keizersdijk 76, 
Raamsdonksveer. 01-01-2016 - 31-03-2016 

- Romeinenweek Erfgoed Brabant 11 januari Start 
aanmelding april – 8 mei Romeinenweek. 

- Nationale Molendag 
Zaterdag 14 –zondag 15 mei 2015 

- Jaguar Big Saloon, Stichting Vestingfeesten (Organi-
satie Rondje Den Berg), datum evenement: 14 tot en 
met 17 mei 2016 

- Brabants Heemdagen augustus 2016 
- Open Monumentendag: 

Zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 
- Themajaar Heemkundekring Hooge en Lage Zwaluwe  

- 24 t/m 30 april 2016 expositie op de LASHbak aan 
de kade bij EBR. 

- Expositie van 4 juni t/m 2 juli 2016 in de RK.Kerk 
van Lage Zwaluwe van 13.30 tot 17.00 uur. 

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. 4 
is zaterdag 2 april. Het KringNieuws valt dan in de week 
van 11 april in de bus. 
De lezing is gepland op 21 april 2016 
 
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn 
wordt een NieuwsFlits via de email verzonden. 
  
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  
 
Tip: kent u iemand in uw omgeving die geen emailadres 
heeft druk deze NieuwsFlits even af en doe die dan bij 
deze persoon in de bus. 
  
Met vriendelijke groet, 
De redactie 
 
De OKG Cadeaubon 
 
Onlangs heeft het bestuur besloten in het kader van le-
denwerving, een OKG Cadeaubon in het leven te roepen. 
Wilt U echt eens iemand verrassen met zijn of haar ver-
jaardag of andere feestelijke gelegenheid. Of zomaar uit 
genegen- of dankbaarheid,  
Schenk hem of haar dan eens de OKG Cadeaubon. 
Er is een bon voor één persoon en een bon voor één 
echtpaar. 
De Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar bij alle OKG be-
stuursleden en kosten als geschenk voor één persoon  
€ 20,00 en voor één echtpaar € 28,00. 
De bon geeft de ontvanger gratis het recht op het volledi-
ge lidmaatschap van de Oudheidkundige Kring ‘Geer-
truydenberghe’ voor de duur van één jaar. 
De ontvanger van de Cadeaubon kan deze inleveren bij 
het secretariaat van de OKG, Nassaustraat 13 in Geer-
truidenberg, waarna hij of zij per direct voor één jaar gra-
tis lid is van de Kring. 
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