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Het Bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ nodigt haar leden met 
veel plezier uit voor de jaarlijkse excursie per touringcar op zaterdag 10 oktober a.s. 
naar de stad van het Ros Beiaard, Dendermonde in België. 
Leden hebben uiteraard voorrang. Maar ook introducés zijn welkom.  

UITNODIGING VOOR DE DAGEXCURSIE NAAR 
DENDERMONDE BELGIË 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 
  
Speciale aandacht 

www.canon-
geertruidenberg.nl 
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Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ 
 

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

 

KringNieuws 

 
Hart voor Historie 

Datum:  zaterdag 10 oktober 2015 (let op datum is gewijzigd was 3 oktober) 
Tijd: 9.00 uur vertrek vanaf de Markt te Geertruidenberg. Terugkeer in 

Geertruidenberg om ca. 18.30 uur  
Opgeven:         vóór 7 september a.s. via het bijgevoegde aanmeldformulier. 

Dendermonde is een historische stad. 
De talrijke monumentale huizen en 
pittoreske gebouwen zijn goed bewaard 
gebleven. De Grote Markt staat bekend als 
één van de mooiste en gezelligste pleinen 
van Vlaanderen. Aan deze Grote Markt 
liggen o.a. het prachtige Stadhuis,dat op 
de wereld erfgoedlijst staat, het 
Vleesmuseum en Justitiepaleis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het middeleeuwse Stadhuis van Dendermonde. 
 
Na aankomst op de Vlasmarkt, waar we 
begroet worden door twee gidsen, maken 
we een korte wandeling naar een horeca-
gelegenheid voor een kopje koffie met iets 
lekkers. Daarna wandelen we, onder 
leiding van een gids naar het Vleesmuse-
um uit de 15e eeuw. Dit museum heeft 
niets met vlees te maken maar herbergt de 
verzamelingen die betrekking hebben op 
de oudste geschiedenis van Dendermon-
de. Hierna bezoeken we ook nog even het 
Stadhuis en het Justitiepaleis. 
 

Na de verzorgde lunch in een restaurant 
maken we een rondwandeling naar de 
prachtige Onze-Lieve-Vrouwekerk en zijn 
schitterend interieur met o.a. een 
Romaans doopvont uit de 12e eeuw, 
waardevolle muurschilderingen, belang-
rijke kunstvoorwerpen en schilderijen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze-Lieve-Vrouwekerk 
 
Als er daarna nog tijd over blijft kunt U die 
tot 16.30 uur vrijelijk besteden. 
 
Meldt u zich zo snel mogelijk aan door 
bijgaand inschrijfformulier ingevuld in te 
leveren. De uiterlijke datum 7 september 
a.s.. 
 
De aanmeldingen worden in volgorde van 
binnenkomst geboekt, waarbij uiteraard 
zoals gebruikelijk onze leden en partners 
voorrang hebben op de introducés. De 
prijs voor leden is € 43,00 p.p. en voor 
niet-leden € 45,00 p.p. 
 
Voor verdere informatie kunt U zich 
telefonisch wenden tot het secretariaat 
tel.0162-520519 
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Revolutie van 1830 veranderde dit. Noord-Brabant 
koos voor de Nederlandse kant. De provinciale 
zuidgrens werd hierdoor ook een staatsgrens. De 
ruim 180 jaar sinds de Belgische Revolutie hebben 
van Noord-Brabant weliswaar een Nederlandse 
provincie gemaakt, maar de culturele verschillen 
tussen het zuiden en het noorden, tussen ‘beneden 
en boven de grote rivieren’ bestaan nog steeds.  
 
Ook binnen de provincie worden soms culturele 
verschillen gevoeld. De naam en vorm van Noord-
Brabant staan al twee eeuwen redelijk vast, maar in 
de eeuwen voor 1815 zag Brabant er heel anders 
uit. Waar het noordwesten van de huidige provincie 
(grofweg het Land van Heusden en Altena) twee 
eeuwen geleden nog Hollands was, speelt in het 
noordoosten de situatie van de ‘onafhankelijke’ 
ministaatjes zoals Ravenstein en Gemert, die vóór 
de Franse tijd geen deel uitmaakten van Brabant 
en pas daarna definitief bij de nieuwe provincie 
Noord-Brabant kwamen.  
 
Tijdens deze ‘Dag van de Brabantse Volkscultuur’, 
die plaatsvindt op zaterdag 21 november 2015, 
worden de afgelopen twee eeuwen Noord-Brabant 
tegen het licht gehouden. Hoe homogeen is de 
huidige provincie? Zijn we allemaal dezelfde soort 
Brabanders? Is er zoiets als dé Brabantse 
identiteit? Er wordt hierbij gekeken naar 
streekdracht, architectuur en dialect.  
 
Er is hiervoor een zeer toepasselijke locatie: de 
voormalige Commanderij van Gemert! Meer 
informatie over de Dag van de Brabantse 
Volkscultuur, met een gedetailleerd programma 
voor de bijeenkomst in Gemert, volgt zo spoedig 
mogelijk via de communicatiekanalen van Brabants 
Heem en Erfgoed Brabant. Zet wel alvast deze dag 
in uw agenda! 

  

DIVERS NIEUWS 

De voormalige Commanderij in Gemert 

DAG VAN DE BANTSE VOLKSCULTUUR 
OP 21 NOVEMBER IN TEKEN 
‘200 JAAR NOORD-BRABANT’ 
 
DEN BOSCH - In 2015 bestaat Noord-Brabant 200 
jaar. Twee eeuwen geleden was Noord-Brabant 
een provincie die lag in het midden van het pas 
opgerichte Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
(1815). 
 
Het voormalige hertogdom Brabant was in deze 
nieuwe postnapoleontische staat verdeeld over drie 
nieuwe provincies: Zuid-Brabant, Antwerpen 
(eigenlijk ‘Midden-Brabant’) en Noord-Brabant.  
 
De zuidgrens van Noord- Brabant was vijftien jaar 
lang niets anders dan een provinciale grens midden 
in het Verenigd Koninkrijk. Met de Belgische 

Leden varia: 
Overleden: Peter Jense Raamsdonksveer 
 

AANMELD FORMULIER EXCURSIE NAAR 
DENDERMONDE OP  
ZATERDAG 10 OKTOBER 2015 
  
Naam: ……………………………………………..… 
 
Adres: ……………………………………………..… 
  
Postcode: ………………  
 
Woonplaats: ………………………………………… 
 
Ik kom/ Wij komen met ……………….personen  
 
…….. Lid/Leden à € 43,00 p.p.     =  € …………… 
 
…….. Introducé(s) à € 45,00 p.p. =  €  …………… 
_______________  
Totaal te voldoen         €  ….……….. 
 
Wij vragen u vriendelijk om U vóór 7 september a.s. 
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 Dendermonde  2015’.  
 
2. Het volledig ingevulde formulier iin de bus te 
doen of op te sturen naar het OKG-secretariaat, 
Nassaustraat 13, 4931 XE Geertruidenberg of te 
mailen aan:  
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl  
 
Let op: Annuleringen kunnen niet worden 
gerestitueerd. 
 
Deelname aan deze excursie is geheel voor eigen 
risico. Het bestuur van de Oudheidkundige Kring 
“Geertruydenberghe” aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid tijdens deze excursie. 
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