
[Geef tekst op]  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon  
 

42e jaargang, nummer 6,  
Juli/augustus  2016 
KringNieuws verschijnt 8x 
per jaar 

 
Secretariaat: 
Nassaustraat 13 4931 XE 
Geertruidenberg 
Telefoon: 0162-520519 

e-mail: 
info@oudheidkundige-
kring-geertruidenberg.nl, 
 
Redactie:  
John François 
 
Kopij voor KringNieuws 
john.francois@hotmail.com 
 
Sluitingsdatum kopij: 

30 september 2016 

 

Druk: Ergon, grafimedia te 

Eindhoven 

 

 
Afzonderlijke hoogtepun-
ten: 
 
 Uitnodiging excursie 

         1/2 /3 
 Onderscheiden  3 
 Verslag lezing  /  ‘In de 

spotlights’  4 
  
 Expositie OKG  5 
 
 Lintjesregen/ Verkoop 

overtollige boeken 4 
 
 Heemkundekring op 

bezoek / onderscheiden 5 
 
 Langstraatkunstwerk, 

oproep “de Roos” / ver-
slag Clubactie  7 

  
 Divers nieuws  8 

Het Bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ nodigt haar leden met 
veel plezier uit voor de jaarlijkse excursie per luxe touringcar op zaterdag 8 oktober 
2016 naar de historische stad Nijmegen. 
Leden hebben uiteraard voorrang. Maar ook introducés zijn welkom. 

UITNODIGING VOOR DE DAGEXCURSIE NAAR 

NIJMEGEN. 

Romeinen gelegerd. Er is tijdens het Ro-
meinse bewind een groot fort gebouwd op 
een heuvel aan de Waal, onderdelen zijn 
daar nog van over. Er worden ook nog 
regelmatig opgravingen gedaan waarbij 
Romeinse objecten worden gevonden, 
welke wij tijdens een bezoek aan het fraaie 
Museum Het Valkhof kunnen bewonderen. 
 

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: zaterdag 8 oktober 2016. 
Tijd: 9.30 uur vertrek vanaf de Markt nabij de Zalmsteek te Geertruidenberg.  
Terugkeer in Geertruidenberg om:  ca. 18.00 uur  

Opgeven:  vóór 19 september 2016 via het bijgevoegde aanmeldformulier. 

Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

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

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

NIJMEGEN: 
Nijmegen is mogelijk de oudste stad van 
het huidige Nederland en vierde in 2005 
zijn 2000-jarig bestaan. Tijdens het Ro-
meinse Rijk was Nijmegen onderdeel van 
de Limes, de grens tussen het Romeinse 
Rijk en de verschillende zogenaamde 
Germaanse gebieden. In Nijmegen was 
van 71 tot 104 het 10e legioen van de 

De stad werd gevormd als handelsneder-
zetting naast het Romeinse fort. Dit bood 
een voordeel omdat de markt daardoor 
door de Romeinse soldaten beschermd 
kon worden en bovendien omdat de sol-
daten ook vele goederen nodig hadden, 
waarvoor ze bovendien in staat waren een 
goede prijs te betalen, omdat ze een rede-
lijk salaris ontvingen. De naam Nijmegen 
is afgeleid van de Latijnse aanduiding 
"Novio-magus", wat 'nieuwe markt' bete-
kent. De Romeinen verlieten in de 3e 
eeuw het fort. 
 
Enkele eeuwen later koos keizer Karel de 
Grote het Valkhof uit om er een paleis te 
bouwen en werd het een van de belang-
rijkste plaatsen van zijn rijk. 
In de eeuwen daarna kozen ook vele an-
dere vorsten, hertogen en keizers Nijme-
gen als domicilie. Nijmegen viel als Rijks-

stad onder rechtstreeks gezag van de kei-
zer van het Rooms-Duitse Rijk.  
 
De Nijmegenaren hoorden daardoor tot de 
meest bevoorrechte burgers van Europa.   
Pas eeuwen later is de stad in belang en 
rijkdom geëvenaard door opbloeiende han-
delssteden in de Hollandse gewesten. 
Vanwege de strategische ligging was Nij-
megen vaak het brandpunt van strijd. 
 
Overigens zijn er ook nu nog duidelijke 
sporen te vinden van deze rijke geschiede-
nis van Nijmegen. Zo heet het grote ver-
keersplein ten zuiden van de Waalbrug 
sinds 1956 het "Keizer Traianusplein". Tus-
sen dat plein en de Waal staan nog steeds 
enkele ruïnes en ook op de heuvel bij de 
Waal staat nog steeds een verdedigings-
toren Belvedère, ook al is dat natuurlijk heel 
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wat jonger dan het eerder genoemde Romeinse fort. In 
de binnenstad staan bijzondere historische gebouwen. 

De stadswandeling welke we door historisch Nijmegen 
maken is dan ook een reis door vele jaren geschiedenis 

Het Waaggebouw op de Grote Markt            Museum Het Valkhof 

Dagprogramma:  
 
9.30 uur: Vertrek op de Markt bij de Zalmsteek. 
 
10.30-11.00 uur: Aankomst bij museum Het Valkhof 
 
11.00-11.45 uur: In het Museumrestaurant 2 kopjes Koffie/Thee met gebakje  
 
11.45-12.45 uur: Rondleiding door het Museum o.l.v. gidsen van het Museum. 
 
13.00 14.00 uur: Romeinse Lunch in het Museumrestaurant.  
 

Een heerlijke lunch uit oude tijden; decadente gerechten zoals alleen de 
Romeinen ze konden bedenken. Geïnspireerd door het kookboek van Apici-
us (1e eeuw na Christus) heeft het Museumrestaurant deze speciale lunch 
voor u samengesteld. U kunt genieten van een Romeinse salade, pesto, 
olijven tapenade, zuidvruchten, verschillende Romeinse broodsoorten, more-
tum (fetakaas, bleekselderij en verse kruiden), spianata (Italiaanse worst), 
Italiaanse ham en kazen. U drinkt daarbij een glas jus d’orange of appelsap, 
een kop koffie of thee. Een culinaire Romeinse beleving! 

Met dieet wensen kan rekening gehouden worden. 

14.15: Stadswandeling door historisch Nijmegen o.l.v. gidsen van het Gilde Nijmegen. 
Vertrek vanaf Het Museum Valkhof. 
 
15.45 uur: Einde stadswandeling bij het Waaggebouw op de Grote Markt. 
 
15.45 uur:16.45 uur: Vrije tijd. 
 
17.00 uur: Vertrek naar Geertruidenberg. 
 
Ca. 18.00 uur: Aankomst Geertruidenberg. 
 
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 60 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 inschrijf-
datum is 19 september 2016 
 
Attentie:  
De prijs voor leden welke in het bezit zijn van geldige Museumjaarkaart: € 41,50 pp.   
De prijs voor leden zonder geldige Museumjaarkaart : € 49,00 pp. 
De prijs voor niet-leden/introducés met een geldige Museumjaarkaart: € 44,00  
De prijs voor niet-leden/introducés zonder geldige Museumjaarkaart: € 51,50 
 

Dus vergeet niet Uw geldige Museumjaarkaart mee te nemen ! 
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Bas Zijlmans onderscheiden door Brabants Heem 

AANMELDFORMULIER  EXCURSIE NAAR NIJMEGEN  OP  
ZATERDAG 8 OKTOBER 2016 
  
Naam: ………………………………………………………………………………….  
Adres: ………………………………………………………………………………….  
Postcode: ……………… Woonplaats:…………………………………………………. 
Telefoon:…………………………………………………………………………………….. 
Mobiel: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Ik kom/ Wij komen met ……………….personen  
…….. Lid/Leden met Museumjaarkaart  à € 41.50 p.p.    = € 
…….. Lid/Leden zonder Museumjaarkaart á € 49,00 p.p.   = €  
…….. Niet-Leden/Introducé(s) met Museumjaarkaart à € 44,00 p.p.  = € 
…….. Niet-leden/Introducé(s) zonder Museumjaarkaart á € 51,50 p.p. = €  
                                                                                                                       -------------- 
         Totaal te voldoen     €                                                                                                           
 
Dieet wensen: ………………………………………………………………………….. 
 
Wij vragen u vriendelijk om U vóór 19 september 2016 aan te melden en te betalen.  
 
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 Nijmegen 2016’.  
 
2. Het volledig ingevulde formulier in de bus te doen of op te sturen naar het OKG-secretariaat, 
Nassaustraat 13, 4931 XE Geertruidenberg of te bellen naar 0162-520519 of 0162-515569 of te 
mailen 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 

Voor verdere informatie kunt U zich telefonisch wenden tot het secretariaat tel.0162-520519 of 0162-515569 of 
via info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 

Let op: Annuleringen kunnen niet worden gerestitueerd. Het bestuur kan geen enkele aansprake-

lijkheid tijdens deze reis aanvaarden. 

Donderdag 30 juni mocht onze ere-voorzitter, Bas Zijl-
mans, de zilveren speld met oorkonde van het Brabants 
Heem in ontvangst nemen. De eervolle onderscheiding 
werd hem uitgereikt door bestuurslid Otte Strouken van 
het Brabants Heem, dit gebeurde tijdens de lezing van 
onze Kring over de opgravingen. Hans Koopmanschap 
verzorgde de lezing met Bas als sidekick. Slechts enke-
len wisten van de uitreiking en hadden dit netjes geheim 
kunnen houden. ‘Strouken blikte uitgebreid terug op de 
oprichting van de Oudheidkundige Kring waarvan Bas 
één van de grondleggers is. Zijn vele publicaties en boe-
ken die hij uitbracht o.a. over de historie van Geertrui-
denberg werden belicht en niet te vergeten de vele op-
gravingen waaraan Bas leiding gaf. Aan de heemkunde 
in Brabant heeft Bas Zijlmans dus een meer dan ver-
dienstelijke bijdrage geleverd. Aansluitend overhandigde 
onze voorzitter, Jan van Gils, ook nog een bosje bloe-
men aan Bas, speciaal voor zijn Elly. Bas kon vervolgens 

in de pauze vele handen schudden en zijn speld en oor-
konde tonen. 

Op de foto (re) Bas Zijlmans en bestuurslid Otte Strouken 
Brabants Heem 

mailto:info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
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Verslag lezing: Bodemvondsten in Beeld, archeologie 

in de vestingstad Geertruidenberg 

Deze tentoonstelling is momenteel opgesteld en loopt 
nog tot 11 september. Hans vertelt als wetenschapper 
dat hij het een en ander wil vergelijken met andere 
gebieden. Samen met Bas Zijlmans en Jacques Thijs-
sen heeft hij bemoeienis gehad met alle opgravingen, 
resultaten hiervan kunnen in de loop der tijden altijd 
worden bijgesteld. Tot 2005 was er maar één schat in 
Brabant en dat was die van St. Oederoden. Het ge-
vonden zwaard in de Koestraat bracht hier verande-
ring in. Bij de vondst leek het zwaard als van peper-
koek maar is prachtig gerestaureerd.  
 
Hans ontpopte zich als een goed en enerverend ver-
teller over de mythen van Geertruidenberg. Hij heeft 
het over de Ewoutstraat, de Markt, de Venestraat en 
de Havendijkstraat. 
De assen die door Geertruidenberg lopen van oost 
naar west, dus de Markt richting Venestraat. Noord – 
zuid markt richting Koestraat. 
De ondergrond in Geertruidenberg is moeilijk te be-
werken doordat de bodem vele verhalen vertelt. 
Nieuw onderzoek wordt nu mogelijk door verwerking 
met de computer en interesses komen er onverwacht. 
Gesteund door Bas Zijlmans, Brabants Heem o.l. v. 
Onno Strouken. (Brabants Heem is de koepel van de 

Brabantse Heemkunde kringen met zo’n 3000 leden.)  Ook 
vertelt hij over het ontstaan van en in het kort de ge-
schiedenis van onze heemkundige kring.  

Hij vernoemt een eerste doel; het oprichten van het 
museum, de lezingen. Willy van Knippenberg had 
hierin een belangrijke rol. Ook de stadswandelingen 
werden steeds belangrijker met als opleider Bas Zijl-
mans. 
Uitgaven van boeken ; o.a. In de Hollandsche Tuyn en 
Panden en standen 1,2 en 3. Nummer 4 wordt deze 
zomer gepresenteerd.  
Als verrassing komt er een intermezzo. De lezing 
wordt onderbroken om Bas Zijlmans in het zonnetje te 
zetten. Brabants Heem heeft gemeend hem te deco-
reren met het insigne van Brabants Heem. Onno 
Strouken zelf reikt het insigne uit.  
Na de pauze komt Hans met het verhaal van de Berg-
sche hamburgers met als ingrediënten runderresten, 
hoornpitten en de bereidingswijzen in leerlooiersput-
ten. Deze verwijzen naar verwijdering en dus vlees-
productie. Hans wijst er nog eens op dat we blij moe-
ten zijn met de dingen die we hebben.  
Nu komt Bas aan de beurt. Hij vertelt over het zwaard 
van Geertruidenberg. Veel kennis hierover wordt ge-
vonden door onderzoek. Het zwaard is het grootste in 
zijn soort. Uniek zijn de inscripties hierop en gevon-
den in de nabijheid van het kasteel van Geertruiden-
berg. Het lijkt erop dat het zwaard een ceremonieel 
zwaard is gezien de teksten die er op staan. 
Met dit verhaal wordt de drukbezochte lezing tegen 
tienen afgesloten. 

Op 30 juni gaf de voor onze Kring bekende Hans Koopmanschap een lezing over de 
gelijknamige tentoonstelling in de Geertruidskerk.  

‘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:  Jan Domenie en Anja Domenie 
Leeftijd: Jan 62 jaar  Anja 59 jaar   
Woonplaats: Geertruidenberg 
Lid sinds: Jan 1989, Anja enkele jaren later  
 
Lid werkgroep(en) OKG: Tentoonstellingen / exposi-
ties, vitrines H.I.P.   
Werkzaamheden: Jan: inrichten tentoonstellingen, 
fotograferen bij activiteiten van de Kring, bijhouden 
van het informatiekastje, assisteren bij de lezingen, 
verrichten hand en spandiensten. 
Anja: samen met Jan doet zij o.a. de bezorging van 
De Dongebode en KringNieuws in G’berg, Raams-
donksveer en Raamsdonk. 
Jan was als schilder en onderhoudsman werkzaam 
bij Vaessen Bouwbedrijf te Raamsdonksveer. 
Hobby’s: Jan is verzamelaar van items over Geer-
truidenberg, Jan en Anja houden van fietsen en tui-
nieren. Voorts is Jan als vrijwilliger nog actief voor: 

Museum De Roos, Geertruidskerk, Culturele Com-
missie, Theek5, Kunstroute, Gemeente, Geertrudis-
kapel, Rondje Den Berg, Route 66, Winterfair, Edele 
Vroedschap Geertrudis Berghe. 

(Foto) Jan bij één van de door hem aan de OKG uitgeleende vitrines. 

Datum:  donderdag 30 juni 2016 
Spreker: Hans Koopmanschap (Archeoloog) 
Locatie:  Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’ 
Tijd:  20.00 uur   

(Foto) Jan Domenie 



 

 

Pagina 5 van 8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OKG EXPO 2016 

Onze werkgroep die de expositie dit jaar weer mogelijk 
heeft gemaakt, heeft achter de coulissen onder leiding 
van Joke Serraris en Cock Vrijenhoek, maandenlang 
voorbereidingen getroffen. En dan in de laatste veertien 
dagen voor de opening, neemt de spanning en hectiek 
toe. Komt het allemaal wel goed? Waar halen we extra 
vitrines vandaan? Waar vinden we de munten? Waar is 
het 16e paneel? enz. enz. Uiteindelijk is het allemaal 
prima gelukt en konden ook de leden van de werkgroep 
met veel plezier van de openingsmiddag op 2 juli genie-
ten. Na afloop van de openingswoorden van Dr. Hans 
Koopmanschap en Wethouder Kevin van Oort, en na de 
klanken van het trio Drieërlei, vonden de ruim 100 aan-
wezige gasten, alle tijd om de expositie te aanschouwen. 
Met belangstelling werd gesproken en gekeken naar de 
vele bodemvondsten die in een grote variëteit de plan-
ken van de vitrines vullen, de teksten, de foto’s op de 

informatie-panelen en met grote concentratie de verras-
sende diapresentatie langs de diverse locaties van de 
opgravingen. We danken hierbij alle medewerkers van 
de werkgroep, in welke rol dan ook en met inbreng van 
wat dan ook:  Henk Anemaat, Piet van der Ploeg, Wim 
van Alphen, Jan Domenie, John Francois, Cor Knoop, 
Jan Kommers, Zanza Loupias, Jan Serraris, Bas Zijl-
mans, Hennie Verschuren, Corrie van Wietmarschen, 
Cor Heesters, Rinus Damsteegt, Kees Schuller, Joke 
Serraris, Cock Vrijenhoek en Hans Koopmanschap. En 
niet zonder ook dank te zeggen aan de leden die zoveel 
jaren actief deel hebben uitgemaakt van de archeologi-
sche werkgroep, Natasja Broeken, Minus Hendrickx, 
Trudi en Peter van Brussel, Arie Stekelenburg, en niet te 
vergeten onze gewaardeerde leden, die helaas zijn over-
leden : Jac Thijssen, Janus van Beek, Joseph Mekke, 
Martin Robben.    
   Het OKG bestuur. 

Foto bijschrift : 
v.l.n .r.: Bas Zijlmans, Jan Domenie, Wim van Alphen, Cor Knoop, Jan Serraris, Kees Schuller, Henk Anemaat, John 
Francois, Piet v.d. Ploeg, Anton Krols, Hans Koopmanschap, zittend  Joke Serraris, en last but not least, de project-
leider, Cock Vrijenhoek. 
 
Ter gelegenheid van de officiële opening van de OKG tentoonstelling Archeologie, 2 juli jl. in de Geertruidskerk zijn 
alle leden van de werkgroep op de foto gezet. Allemaal, ook weer niet. Want jammer genoeg, staan hier niet bij : 
Zanza Loupias, Rinus Damsteegt, en ons erelid Cor Heesters, die ieder voor zich een flink aandeel hebben geleverd 
in het resultaat van deze expositie. Zanza heeft voor de lay-out en de opmaak van de teksten gezorgd en een flinke 
aanzet gegeven aan het inrichten van de vitrines; Rinus met de vele uren arbeid en creativiteit om alle plaatjes, 
teksten en muziek samen te brengen in een boeiende DVD, en Cor die de onmisbare finishing touch heeft gegeven 
aan de fraai ingerichte vitrines. 
 
Tevens met dank aan onze sponsors en vrijwillige bijdragen van: Bureau BBM voor het uitlenen van de geluids-
schermen , John van Gaasbeek van Buro Copypaal voor ontwerp van poster en flyer, Bouwwinkel De Hoogh voor het 
uitlenen van de grote zeef, Atelier Bioscoop voor het uitlenen van de groene kist, de Culturele Commissie van de 
Geertruidskerk voor de loyale gastvrijheid, en onze eigen vrijwilligers die behalve hand- en spandiensten, onbespro-
ken ook attributen, vitrines, en bouwmaterialen leverden. 
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De heer C. Stuy (re.) ontving de onderscheiding uit handen van de 

vicevoorzitter E.N. Westerhuis (foto J.A. de Vries)  

Heemkundekringen op bezoek 

Vrijdag 8 juli vanaf 15.00 uur bracht een groep van 15 leden van de Heemkundekring Hoge & Lage Zwaluwe en van 
de Heemkundekring Moerdijk, een bezoek aan onze expositie. Joke verwelkomde de groep, vervolgens voerde Henk 
de deelnemers mee langs al het moois dat de kerk te bieden heeft.  

Henk wist de groep uitermate te boeien, waardoor de 
groep pas tegen half 5 bij de expositie uitkwam. Hier gaf 
Joke nog een korte  toelichting op de unieke uitvoering 
van onze expositie. Voldaan van al het moois en alle 
leerzame  informatie en met de toezeggingen met familie 

en anderen terug te komen, sloten de deelnemers met 
Henk en Joke om 17.00 uur de deuren.  In de groep ont-
moetten wij ook de trouwe suppoosten van onze vorige 
expositie, Louw en Ceciel Eijben, en onze noeste helper 
bij deze expositie, Kees Schuller (op de foto 1e en 2e van 
rechts). 

OKG lid Cees Stuy ontvangt onderscheiding van Stichting Menno van 

Coehoorn. 
Onlangs is ons OKG lid Cees Stuy onderscheiden met de 
Coehoornpenning van de Stichting Menno van Coehoorn. 
Deze Stichting heeft als doel het bevorderen van de in-
standhouding van voormalige  verdedigingswerken en de 
daarbij behorende of andere militair-historische infrastruc-
tuur, 

zoals linies, stellingen en bouwwerken.  
Hiermee wil de Stichting een bijdrage leveren aan het 
behoud van het militair-cultureel erfgoed. 
Cees ontving zijn onderscheiding voor: 
• Het gedurende meer dan 20 jaar nauwgezet ver-
zorgen van de begunstigeradministratie van de Stichting. 
• Het gedurende ruim 10 jaar representeren van de 
Stichting bij tentoonstellingen en andere evenementen. 
• De wijze waarop Cees als lid van de Commissie 
Excursie en Evenementen gedurende 5 jaar heeft mee-
geholpen organiseren en voorbereiden. 
 
 
 
Cees, namens de leden van de OKG en haar Bestuur 
van harte proficiat 
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maakt door de provincie Noord-Brabant. 
Daarnaast is er speciaal voor kinderen en iedereen die 
maar wil, een app ontwikkeld, “Brabant Vertelt”, dat op-
gevuld gaat worden met wetenswaardigheden, verhalen 
en bijzonderheden over de Langstraatspoorlijn en het 
landschap er om heen. Hoe meer verhalen hoe liever. 
Deze worden ingebracht en ingezameld door Buro CO 
(Cultuur Ontmoetingen), Maaike van den Brule,  maai-
ke@buroco.nl 
   

Onthulling van het kunstwerk “FOOTPRINT” 

Woensdag 15 juni 2016 mocht onze voorzitter Jan van 
Gils uit handen van de heer Ton van de Ven, van de 
RABOBANK, een mooie cheque van € 274,95  ont-
vangen.  
 
Dit was het resultaat van de jaarlijkse RABO Clubactie 
waarbij leden van de RABOBANK op hun favoriete 
vereniging of club mochten stemmen. 
 
Het bestuur dankt alle deelnemers welke op onze 
vereniging gestemd hebben.  
 
Het bedrag is een welkome aanvulling voor het dek-
ken van o.a.  de kosten van de organisatie van de 
tentoonstelling ‘Bodemvondsten in Beeld’ Archeologie 
in de vestingstad Geertruidenberg. 

OKG ontvangt mooi bedrag van de RABO Clubactie. 

Hij werd hierbij ondersteund door de kinderen van groep 
6 van de basisschool  Hoge Waai. Eerder werd al het 
kunstwerk 'Ode aan de zandrug' geplaatst in Waspik. De 
kunst verwijst  naar de rijke geschiedenis van de 
(leer)industrie, en de economische betekenis ervan. 
Het kunstwerk maakt deel uit van uiteindelijk 5 kunst-
werken langs de spoorlijn tussen Raamsdonk en Vlij-
men. 
Nedview en Buro Co hebben voor het kunstproject een 
educatieve website voor het onderwijs ontwikkeld dit in 
samenwerking met zes pilotscholen. 
Deze website is ook op 13 juli gelanceerd. Op de websi-
te zijn verhalen over de Halvezolenlijn te vinden. Deze 
verhalen zijn aangevuld met de verhalen die er in de 
omgeving van de deelnemende scholen liggen en die 
aansluiten bij de thema’s en onderwerpen van de betref-
fende school. Zo kunnen de kinderen verhalen lezen 
over de geschiedenis van hun eigen dorp, hun wijk, ge-
bouwen waar ze langs fietsen of straten waar ze spelen. 
Het kunstproject Halvezolenlijn is een samenwerking 
tussen de gemeenten Waalwijk, Heusden en Geertrui-
denberg en de erfgoedorganisaties die in het gebied 
actief zijn. Het kunstproject wordt mede mogelijk ge-

De onthulling van FOOTPRINT op 13 juli jl. is het tweede kunstwerk dat deel uitmaakt van het ‘kunstproject Halvezo-
lenlijn’. Het kunstwerk, gecreëerd door Harald Vugt, is die dag feestelijk onthuld door wethouder Van den Kieboom. 

Museum De Roos – Geertruidenberg vraagt vrijwilligers !! 

Wij zoeken gastvrouwen of gastheren, die in hun vrije tijd willen vertellen over Willem van Oranje, die hier in de 
Koestraat verbleef, over de vestingwerken, die Prins Maurits heeft laten aanleggen door Simon Stevin, over de 
schilders, schrijvers, onderwijzers, burgemeesters enz. die in Geertruidenberg hebben gewoond.  
Ook voor het Educatief Programma, dat in de eerste drie maanden van het kalenderjaar wordt georganiseerd voor 
groep 7 van de basisscholen in Geertruidenberg, zoeken wij vrijwilligers. 
U wordt opgeleid door een ervaren gastvrouw of gastheer, die u vertelt over de historie van Geertruidenberg, de 
mensen die er gewoond hebben en nóg wonen, totdat u zelfstandig de museumbezoekers kunt begeleiden. 
Hebt u belangstelling? Leeftijd speelt geen rol! 
Wie zich enkele malen per maand gedurende 2 á 3 uur wil inzetten voor Museum De Roos, Markt 46, Geertrui-
denberg kan bellen naar: 0162 523647. 

mailto:maai-ke@buroco.nl
mailto:maai-ke@buroco.nl
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Van onze bibliotheek 
 

Nieuwe boeken in de bibliotheek. 
 
 
Scheepvaart en visserij verleden en heden in Zwaluwe, 
Made, Drimmelen en Moerdijk. Gezamenlijke uitgave van 
de Heemkundekringen Made en Drimmelen, Moerdijk en 
Hooge-en Lage Zwaluwe.  
Samengesteld door: Matti Herben en Ada Peele. 
 
Tweehonderdvijftig jaar Bierstraat-Oost 1556-1806  
Auteur; Bas Zijlmans. 
. 

DIVERS NIEUWS 

Ledenvaria: 

Nieuwe leden: 
De heer, G.H.L de Heijde Hooge Zwaluwe. 
  

Agenda: 
- DAGEXCURSIE NAAR NIJMEGEN.  

Organisatie Oudheidkundige Kring Geertruydenberg-
he zaterdag 8 oktober 2016 Opgeven:  vóór 19 sep-
tember 2016. 

- Expositie “Vondsten in beeld” Een belichting van 
de archeologie in vestigingsstad Geertruidenberg 
vanaf 2 juli t/m 11 sept 2016 in de Geertruidskerk te 
Geertruidenberg. 

- Vergadering bestuur OKG 27 juli (wegens omstan-
digheden uitgesteld). 

- Brabants Heemdagen 4 en 5 augustus 2016 
- Open Huis in ´t Fruithuisje: Heereplein en Haven in 

de schijnwerpers. zaterdag 3 september 13.00-17.00 
uur woensdag 14 september 14.00-16.00 uur t Fruit-
huisje, Rembrandtlaan 2. 

- Rondje Den Berg/Open Monumentenweekend: 
Zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 

- wisselexpositie ‘Schelpen in vorm, kleur en ge-
bruik’ in Museum De Roos Van 5 mei t/m 2 oktober 
2016. 

- Themajaar Heemkundekring Hooge en Lage Zwalu-
we  

- Afsluiting van het themajaar op 29 december 
2016. 

Data lezingen OKG (Te noteren in uw agenda) 
- 21-10-2016 De betekenis van de windmolens voor 

de economische ontwikkeling van Nederland. 
- 17-11-2016 (nog onbekend) 
- 15-12-2016 (nog onbekend) 

 
 
 

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. 7 
is vrijdag 30 september. Het KringNieuws valt dan in de 
week van 10 oktober in de bus. 
De lezing “De betekenis van de windmolens voor de eco-
nomische ontwikkeling van Nederland" is gepland op 
donderdag 20 oktober 2016 
In deze periode is er mogelijk een extra uitgave de data 
hiervan zijn nog niet vastgesteld 
 
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 
 

De OKG Cadeaubon 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfgoednota gemeente Geertruidenberg vastgesteld 
De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft in zijn ver-
gadering van 30 juni 2016 de Erfgoednota gemeente 
Geertruidenberg vastgesteld, en dan met name het ka-
derstellende deel met het beleid op hoofdlijnen. De nota 
concentreert zich op de bovengrondse monumentenzorg, 
waaronder bouwhistorie en historische geogra-
fie/landschapselementen. Het erfgoedbeleid in de nota 
treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit 
besluit.  De Erfgoednota kunt u downloaden via de web-
site gemeente Geertruidenberg. 
http://www.geertruidenberg.nl/inwoner/bekendmakingen_
3683/item/vaststelling-erfgoednota_127907.html 
 

mailto:john.francois@hotmail.com
http://www.geertruidenberg.nl/inwoner/bekendmakingen_3683/item/vaststelling-erfgoednota_127907.html
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