
[Geef tekst op]  
 

 

 
 
 
 
 
 

Colofon      
 

40e jaargang, nummer 6,  
aug/sept. 2014 
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: 
5 augustus2014 
 
Druk: Ergon, grafimedia te 
Eindhoven 
 
 

Afzonderlijke      
hoogtepunten: 
 
Tentoonstelling 100 jaar 

elektriciteit  1  
 
40 jarig bestaan en excursie

  3 
Stolpersteine  5 
 
Divers nieuws  6 

Opening 
 
Zaterdag 28 juni vond in de Geertruidskerk de officiële opening plaats van onze 
tentoonstelling ‘100 jaar Elektriciteit Gemeente Geertruidenberg’ en van de 
kunstexpositie van de Culturele Commissie Geertruidskerk. De 135 gasten zagen 
wethouder Kevin van Oort, portefeuillehouder Kunst en Cultuur, eerst abseilen van de 
toren en vervolgens de tentoonstellingen openen. De Culturele Commissie 
Geertruidskerk houdt jaarlijks een zomeropenstelling met daaraan gekoppeld een 
kunstexpositie waaraan dit jaar dertien kunstenaars meewerken uit vijf verschillende 
disciplines. Enkele schilderijen uit Museum De Roos zijn er ook te bewonderen. Ook in 
de tuin staan mooie objecten opgesteld. De betreffende commissie heeft de 
Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe ook dit jaar de gelegenheid geboden om een 
eigen tentoonstelling in te richten. 
Van Oort gaf in zijn openingswoord de raakvlakken aan van de twee tentoonstellingen: 
“Het maken van beeldende kunst heeft met spanning en beweging te maken en dat geeft 
uiteindelijk energie”. Tevens bedankte hij de initiatiefnemers Culturele Commissie 
Geertruidskerk en de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe. Daarna belichtte Ad 
van Dongen van de Culturele Commissie de diverse kunstenaars en hun creaties. 
Vervolgens nam onze erevoorzitter Bas Zijlmans het woord en gaf uitleg over de 
tentoonstelling die onze kring in samenwerking met Essent heef ingericht. Hij wees op 
zaken als opwekking en distributie van stroom en gaf ook aan dat de tentoonstelling ook 
een hommage is aan de voormalige N.V. PNEM (thans Essent en RWE) die honderd 
jaar geleden werd opgericht. Tot slot bedankte hij de sponsors: Essent, Mikro Electro, 
Bouwwinkel de Hoogh en het Anjerfonds voor hun bijdragen. Ook bedankte hij de leden 
van de werkgroep, Jan Kommers en last but not least Zanza Loupias die als artistiek 
leidster de tentoonstelling vorm heeft gegeven. De opening werd muzikaal afgesloten 
met een optreden van de Roemeense sopraan Viorica Adam en organist/pianist Rob 
Dommisse. De gasten maakten daarna een rondgang langs de diverse objecten en 
prachtige foto’s van onze tentoonstelling. Een hapje en een drankje vormden de finishing 
touch. 
 
Tentoonstelling 
De titel ‘100 jaar Elektriciteit gemeente Geertruidenberg’ spreekt voor zich, bezoekers 
worden middels foto’s en oude objecten meegenomen in een reis door de laatste 100 
jaar. Vele oud-medewerkers van de energiecentrales kunnen er hun hart ophalen, maar 
ook voor andere bezoekers valt er veel te zien variërend van het allereerste elektrische 
scheerapparaat tot de oudste tv’s en oude radio’s. Ook een elektrisch fornuis is er te 
bewonderen naast ook interessante technische apparatuur. Op de zwart-wit foto’s zal 
menigeen nog de voormalige werkomgeving herkennen evenals oude vrienden en/of 
collega’s.  
 
De tentoonstellingen zijn van 29 juni t/m14 september alle dagen geopend van 13.30-
16.30 uur, de entree is gratis. (de zondagen 6 juli, 13 augustus en 7 september is er 
geen bezoek mogelijk). 
 
Er is een mogelijkheid aanwezig deel te nemen aan een speciaal door Cor Knoop 
verzorgde groepspresentatie. Deelname aan een presentatie is mogelijk in overleg met 
Jan van Gils. 

Vakantie editie. 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 
  
Speciale aandacht 

www.canon-
geertruidenberg.nl 
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Datum:  zaterdag 25 oktober 2014 
Tijd:              12.45.uur vertrek vanuit Geertruidenberg vanaf het steiger aan de Timmersteekade 
                          aan De Donge, richting historische stad Dordrecht.  
                         Terugkeer in Geertruidenberg om ca. 19.30 uur. 
Opgeven:     S.v.p. vóór 1 september aanmelden via het aanmeldingsformulier op de laatste 
                          pagina.  
 
Normaal gesproken vindt de jaarlijkse dagexcursie van de Kring in oktober 2014 plaats, daarnaast bestaat op  
12 november 2014 de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 40 jaar. 
 
Om stil te kunnen staan bij dit heugelijke feit en omdat deze data zo dicht bij elkaar liggen heeft het bestuur besloten 
deze twee gebeurtenissen te combineren.  
U wordt daarom uitgenodigd om op zaterdag 25 oktober 2014 om 12.45 uur in te schepen voor een feestelijke 
excursie naar de historische stad Dordrecht. Aan de Timmersteekade, aan de rivier De Donge te Geertruidenberg, ligt 
voor u klaar een schip van het Rondvaartbedrijf ‘De Zilvermeeuw ‘ welke uiteraard verwarming aan boord heeft.  
Het maximaal aantal deelnemers is 125.  
 

               
 
U wordt ontvangen met koffie/thee en gebak, terwijl u geniet van de tocht over het water wordt U door de kapitein 
geïnformeerd over de bijzonderheden waar U langs vaart.  
U ontvangt bij het vertrek uit Geertruidenberg drie consumptiebonnen per persoon. 
Hebt U hierna nog meer dorst dan dient U de gebruikte consumpties zelf met de bediening af te rekenen.  
In Dordrecht zal o.a. een bezoek gebracht worden aan de Grote Kerk en enkele andere bezienswaardigheden, dit alles 
onder leiding van professionele gidsen. 

                
 
Tijdens de terugreis wordt U aan boord een uitstekend koud- en warmbuffet geserveerd. 
Met dieetwensen kan, na opgave hiervan, rekening gehouden worden. 
 

     
 
Het dagprogramma ziet er voorlopig als volgt uit: 

12.45 uur Inschepen aan de Timmersteekade te Geertruidenberg 
13.00 uur Trossen los en vertrek richting Dordrecht. 

• Terugblik op 40 jaar OKG. 
• Huldiging van drie 40 jarige jubilarissen en mede oprichters van de OKG. 

Ca. 15.00 uur Aanmeren aan het Groot Hoofd in de historische stad Dordrecht. 
• Excursie onder leiding van professionele gidsen. (hiervoor is ca. 2 uur beschikbaar). 

Ca. 17.15 uur Inschepen aan het Groot Hoofd in Dordrecht. 
Ca. 17.30 uur Vertrek richting Geertruidenberg. 

Koud en warm buffet aan boord. 
Ca. 19.30 uur. Aankomst en rustig ontschepen in Geertruidenberg. 
 

UITNODIGING VOOR FEESTELIJKE-EXCURSIE I.V.M. VIERING 40 JARIG BESTAAN 
OUDHEIDKUNDIGE KRING ‘GEERTRUYDENBERGHE’. 
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U begrijpt wel dat we als OKG deze prachtige feest-excursie niet helemaal kunnen bekostigen uit de financiële 
middelen van onze vereniging. 
Wij vragen U daarom bij deelname aan deze bijzondere feest- excursie, een bijdrage in de kosten van € 41,50 per 
persoon voor leden en van € 43,50 voor niet-leden. 
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst van betaling geboekt.( vol is vol )  
U kunt zich aanmelden via het onderstaande aanmeldingsformulier en overmaking van het genoemde bedrag per 
persoon. 
Voor eventuele verdere vragen kunt U zich wenden tot het OKG secretariaat. Telefoon 0162-520519 of 0162-
513961 of per email: info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 
 
Het bestuur wenst U nu al een goede vaart en een interessante en feestelijke dag! 
 
 
LET OP: 
S.v.p. zo spoedig mogelijk aanmelden in ieder geval vóór 1 september. Annuleringen kunnen na 1 oktober 
niet meer worden terugbetaald.  
Deelname aan de feest-excursie is geheel voor eigen risico. Het bestuur van de Oudheidkundige Kring 
“Geertruydenberghe” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tijdens deze reis. 
 
 
 
AANMELDFORMULIER FEEST-EXCURSIE NAAR DORDRECHT OP  
ZATERDAG 25 OKTOBER 2014 

 
 
Naam:  …………………………………………………………………………………. 
 
Adres:  …………………………………………………………………………………. 
 
Postcode: ……………… Woonplaats:…………………………………………………. 
 
 
Ik kom/ Wij komen met ……………….personen 
 
…….. Lid/Leden    à € 41,50 p.p. =  € 
…….. Introducé(s)     à € 43,50 p.p. =  € 
         _______________ 
 
Totaal te voldoen          € 
 
Wij vragen u vriendelijk om vóór  1 september 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 ‘Feest-Excursie OKG 2014’. 
 
2. Het volledig ingevulde formulier in de bus te doen bij het OKG-secretariaat,  

Nassaustraat 13, 4931 XE Geertruidenberg of Schuttersveld 6, 4931 CE Geertruidenberg of te 
mailen aan: 
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
  

 
 
Deelname aan de feest-excursie is geheel voor eigen risico. Het bestuur van de Oudheidkundige Kring 
“Geertruydenberghe” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tijdens deze reis. 
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Stolpersteine ook in Geertruidenberg 
 
 
 
 
Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens 
aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot 
zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine (letterlijk  'struikelstenen') herinneren onder andere aan Joden, Sinti 
en Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen, Jehova's getuigen en gehandicapten. 
 
De kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om de 
tekst te kunnen lezen. 
 
Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van 
overlijden gestanst. De kleine stenen (10 x 10 cm) werden lange tijd al door de kunstenaar zelf gemaakt en 
geplaatst. Genoodzaakt door de stormachtige ontwikkeling van het project laat hij zich tegenwoordig door een 
bevriende kunstenaar ondersteunen. Incidenteel worden de stenen geplaatst door gemeentelijke stratenmakers. 
Dit is bijvoorbeeld het geval in Eindhoven, waar het om een zeer groot aantal stenen gaat. 
 
Het project Stolpersteine loopt sinds het jaar 1994. Tot december 2013 had Demnig al 43.500 Stolpersteine 
geplaatst in ongeveer duizend steden en dorpen. In de oude kern van Borne werden op 29 november 2007 
twintig Stolpersteine op zes locaties geplaatst. Dit was voor Nederland de primeur. In Eindhoven werden op 10 
mei 2009 Stolpersteine geplaatst bij Psychiatrisch Ziekenhuis De Grote Beek voor 24 weggevoerde Joodse 
patiënten. Het Olympisch Stadion coördineerde het leggen van stenen in Amsterdam voor de Joodse turnsters 
die tijdens de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam goud wonnen en hun coach Gerrit Kleerekoper 
(op 10 april 2010). In Utrecht werden op 8 april 2010 eveneens stenen gelegd voor olympisch turnster Judikje 
Simons en haar gezin en voor de bewoners van het voormalige Centraal Israëlitisch Weeshuis. In totaal telt 
Nederland nu 87 steden waar de stenen zijn gelegd. 
 
In 2013 is de Stichting Stolpersteine Geertruidenberg opgericht en heeft ten doel om in 2014 gedenkstenen aan 
te brengen in de bestrating voor de huizen van waaruit joodse medeburgers in de Tweede Wereldoorlog onder 
dwang of dreiging uit Geertruidenberg zijn vertrokken, om uiteindelijk gedeporteerd te worden naar een 
vernietigingskamp. 
 
Maandag wordt tijdens een persbijeenkomst het project voor Geertruidenberg toegelicht, KringNieuws zal hierbij 
aanwezig zijn en in de volgende uitgave hiervan verslag doen. 
 

                       
 
 
Links: De zusjes Bertrien en Netty Kooperberg, Bertrien is in 1943 vermoord in Sobibor en Netty is ondergedoken 
en heeft de holocaust overleefd. Rechts: Model van een Stolperstein. 
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DIVERS NIEUWS 
Ledenvaria Nieuwe leden: 
Geen vermeldingen 
Overleden: 
De heer Wim Stam Raamsdonksveer 
De heer Frans van Beijsterveldt Geertruidenberg 
 
Het vermelden waard: 

Zoals ongetwijfeld bij u intussen 
bekend is stond de inrichting en 
organisatie van onze huidige 
tentoonstelling onder de artistieke 
leiding van Zanza Loupias. Lopende 
deze maandenlange  organisatie is 
Zanza er ook nog in geslaagd 
succesvol af te studeren aan de 
Reinwardt Academie te Amsterdam. 
Zij mag zich nu Erfgoedspecialist 
noemen. 
 
Zanza, namens onze Kring van harte 
proficiat en veel succes met je 
carrière. 
 

Mooie aanwinst 
Onlangs heeft het Regionaal Archief Tilburg (RAT) 
haar archieven opgeschoond, zaken die van papier 
naar digitaal waren overgezet werden aan de diverse 
heemkundige kringen aangeboden. Voor onze Kring 
betekende dit dat de ‘boeken’ waarin de gemeente de 
geboortes, huwelijken en overlijdensberichten 
opschreef ter beschikking kwamen. De ruim 20 
‘boeken’ zijn vanaf heden in ons archief opgenomen.  
Het eerste boek start vanaf 1649 en het laatste boek 
loopt tot 1805. 
 
Het vereist wel de nodige vaardigheid om de teksten te 
kunnen lezen, niet iedere klerk schreef even duidelijk 
en dan ook nog eens in het Nederlands van die tijd, 
maar vooralsnog zijn de verzamelboeken een welkome 
aanvulling voor onze Kring. 
 
Een unieke aanbieding: 
Zoo Parc Overloon Entreetickets nu voor maar 8 euro 
per stuk, aan de kassa betaalt u normaal 17 euro. U 
bespaart dus fors op de entreeprijs. Bovendien kunnen 
uw familie en vrienden gebruik maken van deze 
aanbieding. Uw speciale organisatiewachtwoord is: 
kangoeroe91677. Met dit wachtwoord bestelt u de 
entreetickets via de webshop op www.overloonzoo.nl  
of telefonisch 0478-640046. U kunt entreetickets 
bestellen tot en met 11 juli 2014. De entreetickets zijn 
onbeperkt geldig. 
 
Dag van de Brabantse Volkscultuur: 
De Dag van de Brabantse Volkscultuur vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 1 november in klooster Mariadal te 
Roosendaal en staat in het teken van het dagelijks 
leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast vier 
interessante lezingen, waaronder één aan de hand van 
(her)ontdekte foto’s uit de Tweede Wereldoorlog, zal 
tijdens deze dag een nieuwe documentaire worden 
vertoond met persoonlijke verhalen van de bevrijding 
van Brabant 

 
OPROEP 
Het weekend van 1 en 2 november wordt herdacht dat 
Geertruidenberg 70 jaar geleden (5 november 1944) werd 
bevrijd. Onze Kring zal daarop inspelen met een 
(foto)presentatie in de kelder van Elfhuizen 7, de 
kelderruimte van ons bestuurslid Willy van Beijsterveldt. 
Ook de Kringen van Raamsdonksveer en Raamsdonk 
besteden aandacht aan de herdenking, ieder op zijn eigen 
wijze. Ook bij Museum De Roos zal aandacht worden 
besteed aan deze bevrijding in de vorm van de inrichting 
van een schuilkelder. De lokale omroep SLOG zal een 
aantal gasten interviewen die terugblikken op die tijd onder 
wie Bas Zijlmans. Graag vernemen wij wie van onze leden 
nog spullen hebben uit de periode van de bevrijding, zoals 
foto’s, pamfletten, krantenknipsels, dagboekpagina’s, 
insignes, vlaggen etc.. Let op, het gaat dus niet om spullen 
uit de oorlog maar uitsluitend om zaken die betrekking 
hebben op de bevrijding. Stuur even een mailtje naar Cock 
Vrijenhoek: c.vrijenhoek@ziggo.nl of bel hem op: 0162-
513961. 
 
Renovatie van het Teylers museum: 
Op donderdag 19 juni heropende Elvira Sweet, 
gedeputeerde Cultuur, Bestuur en Zorg van de Provincie 
Noord-Holland, officieel de Eerste en Tweede 
Schilderijenzaal in Teylers Museum. De zalen, uit 
respectievelijk 1838 en 1893, hebben de afgelopen 
anderhalf jaar een ingrijpende restauratie ondergaan en 
zijn weer in hun oude glorie te zien. Niet alleen is het 
oorspronkelijke uiterlijk van de ruimten hersteld, maar ook 
is de functie als studiezaal voor prenten en tekeningen 
teruggebracht. 
 
Dialectenfestival Lieshout: 
Op 8 juni vond de 11e editie van het Dialectenfestival in 
Lieshout plaats. Er traden meer dan veertig artiesten en 
groepen op diverse podia op, verspreid door het 
dorpscentrum. Het festival werd door duizenden 
belangstellenden bezocht. Een van de onderdelen van het 
programma was ook dit jaar weer de uitreiking van de 
dialectpenningen aan de winnaars van de schrijfwedstrijd. 
De schrijfwedstrijd bestaat uit drie categorieën: liedteksten, 
gedichten en verhalen, in een Brabants dialect natuurlijk. 
De winnaars van de editie 2014 zijn Johan Otten, Hans 
Lakwijk en Henk Janssen. 
 
Inschrijving Maand van de Geschiedenis gestart: 
Doe mee aan het grootste historische evenement van 
Nederland. Van 1 t/m 31 oktober 2013 vindt de elfde editie 
van de Maand van de Geschiedenis plaats. Met jaarlijks 
honderden deelnemende instellingen en een groot bereik 
in de landelijke en regionale media is de Maand van de 
Geschiedenis uitgegroeid tot het grootste historische 
evenement van Nederland. Een maand lang vinden in heel 
het land activiteiten plaats voor jong en oud. 
De inschrijving voor de Maand van de Geschiedenis 2014 
is gestart. De organisator van de Maand van de 
Geschiedenis, het Nederlands Openluchtmuseum, nodigt 
instellingen, zoals musea, archieven, bibliotheken, 
historische verenigingen, filmhuizen en gemeenten uit om 
in oktober een activiteit te organiseren rondom het thema 
Vriend & Vijand. 
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