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De lezingavond van de maand november 
vindt plaats op 27 november en staat 
geheel in het teken van de lancering van 
‘Geertruidenberg op de kaart’. Deze site 
vormt na gereedkomen een virtuele tocht 
door de tijd. De hele methodiek is ons 
aangeboden door het RAT, Regionaal 
Archief Tilburg, in het kader van 40 jaar 
OKG. De invulling ervan wordt door 
onszelf gedaan. Tijdens een eerste uitleg 
bij het RAT in het voorjaar van 2012 is 
toegelicht hoe de informatiebron kan 
werken. Enkele leden van ons onder wie 
Cees Kerst zijn daar over het fenomeen 
‘Op de kaart’ geïnformeerd vervolgens 
heeft Cees een plan van aanpak gemaakt 
en is aan de slag gegaan. Ook Ans Spee 
heeft nog enkele aanvullingen aangereikt 
en het resultaat tot nu toe mag er zijn. Bij 
dit systeem wordt ook gebruik gemaakt 
van kaarten die met Google Maps en 
Streetview beschikbaar zijn. Alle items uit 
ons boek ‘Kleine Monumenten’ zijn reeds 
in de site verwerkt maar dat is nog maar 
het begin, ook Archeologie, 
Geschiedenis, Industrie, Kunst en 
Cultuur, Personen, Rijksmonumenten, 
Verdwenen Plekken etc. zullen in kaart 

Uitnodiging Lancering: ‘Geertruidenberg op de 

kaart’. 

Verslag lezing   Lezing over Willem van Duvenvoorde'. 

worden gebracht. Uiteindelijk ontstaat een 
gebruiksvriendelijke cultuurhistorische 
waardenkaart van enorme omvang en U 
bent straks slechts enkele muisklikken 
verwijderd van interessante 
cultuurhistorische informatie.  
Luud de Brouwer, E-dienstverlener 
educatie/participatie bij het RAT, zal een 
uitgebreide uitleg geven over hoe 
Geertruidenberg op de kaart er uiteindelijk 
uit zal gaan zien en hoe het in de praktijk 
zal werken. 
 
Programma: 
19.30-20.00 uur  Inloop gasten 
 
20.00 uur  Openingswoord Jan van 
Gils 
 
20.40 uur  Presentatie Luud de 
Brouwer 
 
20.40-21.00 uur Gelegenheid vragen te 
stellen 
 
21.00 -   Gezellige nazit 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.oudheidkundige-kring-
geertruidenberg.nl 
  

Speciale aandacht 
www.canon-

geertruidenberg.nl 
 
Rekeningnummer:  
Rabobank : 
 NL42 RABO 0115 6003 10 

 

Datum:  donderdag 27 november 2014 
Spreker: Luud de Brouwer 
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 

Lezing  Lezing over Willem van Duvenvoorde'. 
Spreker : Lauran Toorians, 
Datum : donderdag 16 oktober 2014. 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats : Cultureel Centrum ‘De Schattelijn”. 
 
Donderdagavond 16 oktober 2014 verzorgde taaldeskundige en historicus drs. Lauran 
Toorians uit Loon op Zand voor de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” een 
lezing (met PowerPoint presentatie) over de veertiende eeuwse machthebber Willem 
van Duvenvoorde. Willem van Duvenvoorde, die ook als Willem Snickerieme bekend 
staat, was een bastaardzoon van Philips van Duvenvoorde die stamde uit een 
belangrijk adellijk geslacht. 

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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Willem vestigde zich aan het eind van de dertiende 
eeuw in onze streek (Oosterhout), waar hij zijn 
macht en rijkdom steeds verder uitbreidde. Deze 
schatrijke man verwierf een machtspositie aan het 
grafelijke hof en heeft grote invloed uitgeoefend op 
de veranderde politieke- en infrastructuur in de 
omgeving van Geertruidenberg. In 1323 werd hij 
door graaf Willem III van Holland aangesteld als 
schout en kasteelheer van Geertruidenberg en 
kreeg de opdracht bij Geertruidenberg een 
versterkt kasteel te bouwen. Hij moest dat wel van 
zijn eigen geld betalen, maar kreeg van de graaf de 
bakstenen die deze al bij Geertruidenberg had 
laten vervaardigen. Van Duvenvoorde was een 
groot diplomaat en wist de vrede tussen Holland en 
Brabant lange tijd te bewaren. 

OKG lid Cor Heesters ontvangt ‘Penning van Verdienste’ van de 

Gemeente Geertruidenberg’. 

Lauran Toorians schetste in vogelvlucht het leven 
van van Duvenvoorde en ging vervolgens dieper in 
op zijn bemoeienissen met de ontwikkeling van het 
gebied dat ruwweg werd begrensd door Breda, 
Dongen, Westelijke Langstraat en het rechtsgebied 
van Geertruidenberg. 
    
De lezing trok ruim vijftig bezoekers, die een 
duidelijk verhaal te horen kregen over Willem van 
Duvenvoorde. Aan het eind van de lezing konden 
vragen worden gesteld en daarvan werd ruim 
gebruik gemaakt. De lezing van Toorians viel bij de 
aanwezigen goed in de smaak. 

Op 30 september 2014 heeft ons 
OKG lid en oud-bestuurslid, de heer 
Cor Heesters de ‘Penning van 
Verdienste’ van de Gemeente 
Geertruidenberg uit handen van 
Burgemeester Drs. W. van Hees 
mogen ontvangen. 
In het oude Stadhuis aan de Markt 
waren familie en genodigden, waar 
ondermeer het OKG bestuur, bij 
aanwezig was, om dit bijzondere 
moment mee te beleven. 
 
Cor zette zich meer dan veertig jaar 
vrijwillig en actief in voor de Bergse 
gemeenschap. 
Hij is medeoprichter en sindsdien 
bestuurslid van Stichting Toerisme 

en Recreatie Geertruidenberg 
(STRG). 
Verder is hij medeoprichter en erelid 
van de Vereniging Oudheidkundige 
Kring ‘Geertruydenberghe’ tevens 
medeoprichter en sindsdien 
bestuurslid van de Stichting Museum 
De Roos.  
 
Ook zette hij zich als lid van de 
organiserende comités in voor de 
viering van “Geertruidenberg 775 
jaar stadsrechten” in 1988 en in 
2013 voor de viering van 
“Geertruidenberg 800 stadsrechten”. 
Reden genoeg om Cor, als OKG, 
van harte te feliciteren met deze wel 
verdiende onderscheiding. 

Vervolg verslag lezing. 

 
 
 

Foto: Gabriela van Hal 

Tekening van het kasteel van 
Geertruidenberg door Jacobus Stellingwerf 

(1667-1727) 
en Antonia Houbraken (1686-1736). 

(Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 
Amsterdam) 
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Geslaagde viering 40 jaar Oudheidkundige Kring 

Geertruydenberghe 

Zaterdag 25 oktober was het dan zover, onze Kring vierde haar 40-jarig bestaan met een boottocht naar 
Dordrecht. Maar liefst 87 leden hadden zich aangemeld voor deze combinatie van feest en excursie. Na 
ontvangst met koffie/thee en gebak hield Jan van Gils een welkomstwoord en lichtte de diapresentatie toe die 
een terugblik bood op 40 jaar Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe. 

Daarna huldigde hij de drie jubilarissen Cor Heesters, 
Joop Heesters en Bas Zijlmans, deze drie coryfeeën 
zijn al veertig jaar lid en waren dus de 
medegrondleggers van onze Kring. Een oorkonde en 
een kistje met inhoud onderstreepten de dank namens 
de leden. In de dankwoorden van de jubilarissen had 
eenieder zo zijn eigen toelichting: Joop nam de 
gelegenheid te baat om de keien op de markt nog eens 
onder de aandacht van het bestuur te brengen. Cor gaf 
aan dat bij de oprichting er weinig geloof in succes 
was: “in d’n Berg duurt zoiets maar 10 jaar, daarna 
wordt het weer opgeheven…” en Bas haalde een 
anekdote naar boven waaruit bleek dat er op enig 
moment sprake was van een nieuw bestuurslid ‘een 
mooie meid’ wat bij nader inzien toch weer een man 
van middelbare leeftijd bleek te zijn. Het werd gevierd 
met 65 worstenbroodjes, maar helaas het ijzelde die 
avond dus kwam er bijna niemand naar de vergadering 
….de rest laat zich raden. Voor men aan wal stapte in 
Dordrecht werden er nog wat drankjes en hapjes 
genuttigd en werd er uitgebreid met elkaar gebabbeld.  
Bij aankomst in Dordrecht werden de gasten verdeeld 
over vijf groepen die onder leiding van VVV-

stadsgidsen een twee uur durende rondleiding maakten 
langs mooie panden en interessante locaties. Zo 
werden o.a. de panden in de Wijnstraat bewonderd, de 
Regentenkamer bezocht en de Bruine Vloot in de 
Wolwevershaven aanschouwd. 
 Om 17.00 uur vertrok de boot weer richting 
Geertruidenberg, een koud– en warmbuffet vormde de 
entourage van de terugreis. Jan van Gils bedankte de 
organisatoren, Chris van den Heijkant, Jan Domenie en 
Cock Vrijenhoek van deze trip voor hun inzet alsmede 
de medewerkers van De Zilvermeeuw voor hun 
gastvrijheid. 
De viering van het 40-jarig jubileum zal zeker de 
boeken in gaan als ‘zeer geslaagd’.  

Scholenproject succesvol gestart 

 Maandag 22 september bezochten 25 leerlingen van 
groep 5 van basisschool De Biekorf in Geertruidenberg 
de historische kelder van Joke en Jan Serraris aan de 
Markt in Geertruidenberg. Onze Kring organiseerde, in 
kleine groepjes en onder begeleiding, een aantal 
activiteiten die gebruikelijk waren in de huiselijke kring 
rond 1910.  
Zo werd er koper gepoetst, op leitjes geschreven, koffie 
gemalen, sokken gestopt, water gehaald bij de pomp 
aan de Elfhuizen en naar de kelder gesjouwd en er 
werd ook het bikkelspel gespeeld. 
De bezigheden maakten onderdeel uit van het 
erfgoedproject ‘Op stap met Jet en Jan, jong in 1910’ 
dat ontwikkeld is door Erfgoed Brabant en bij de 
basisscholen werd aangeboden door de stichting 
Cultuurwerft. 
Op de school gingen voorbereidingslessen vooraf aan 
het bezoek aan de kelder zodat de kinderen al een idee 

hadden hoe het er ruim een eeuw geleden aan toe ging 
in de kern van Geertruidenberg en hoe hun 
leeftijdsgenootjes toen leefden. De namen van de 
toenmalige veldwachter, schoolhoofd en enkele 
middenstanders stonden in een voorleesverhaal 
vermeld en ook de schillenboer kwam aan bod. 
De scholen die zich voor vijf jaar gecommitteerd 
hebben aan dit project zijn: De Biekorf, de Wilsdonck, 
de Radonkel, de Ruif en de Schoof. De 
Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe, Veers 
Erfgoed en Raamsdonks Historie zijn nauw bij het 
project betrokken en leverden o.a. de specifieke 
informatie voor het voorleesverhaal. Daarnaast werkten 
ook enkele vrijwilligers mee die samen met enkele 
ouders de activiteiten begeleiden. 
De officiële start van het project in de gemeente 
Geertruidenberg verzorgde Jan van Gils, voorzitter van 
onze Kring, die in zijn openingswoord nog eens 
memoreerde dat de drie historische verenigingen zich 
inzetten voor dit project om daarmee het belang te 
onderstrepen om geschiedenis dichter bij de kinderen 
te brengen. Ook wees hij op de bijzondere kelder 
waarin de kinderen nu waren en dat die dateert uit de 
15e eeuw en pas 20 jaar geleden uitgegraven werd 
waarbij de Oudheidkundige Kring diverse opgravingen 
heeft gedaan. De kinderen reageerden direct met een 
aantal vragen, zoals hoe oud de stenen waren 
waarmee de kelder gebouwd is. 
Het project van Jet en Jan is mede mogelijk gemaakt 
dankzij de financiële steun van de provincie Noord-
Brabant. 

Foto Wim van Alphen 

Foto Wim van Alphen 



 

 

Pagina 4 van 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woorden die menigeen raken. 
Vrijdag 31 oktober was de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe genodigde bij het leggen van de 
Stolpersteine op de plaatsen waar joodse plaatsgenoten hebben gewoond en na deportatie niet zijn teruggekeerd  
Markt 37, Papenstraat 2 en Stationsweg 5. 

Een groep van ruim 40 genodigden werd ontvangen in 
het gemeentehuis op de Markt in Geertruidenberg. Na 
een korte inleiding van het programma van deze 
bijeenkomst vangt de  ceremonie aan met een 
introwoord van de heer Johan van Uffelen  voorzitter 
van de Stichting Stolpersreine Geertruidenberg. Hij 
wijst op de betrokkenheid van Geertruidenberg door de 
aanwezigheid van de burgemeester Willemijn van Hees 
en de voltallige raad van de gemeente 
Geertruidenberg. Van Uffelen vervolgt, “Stolpersteine, 
een steen waarover je struikelt met hoofd en hart. Een 
steen met de hand gemaakt uniek gelijk de mens. 
Laten we even stilstaan bij de tien joodse 
gedeporteerde plaatsgenoten waaronder twee hele 
gezinnen die na de oorlog niet zijn teruggekeerd”. 
 
Burgemeester Willemijn van Hees: “Bewust worden 
van hen die verloren zijn gegaan maar niet vergeten. 
Een mens is pas vergeten wanneer zijn naam is 
vergeten”. De burgemeester overhandigt een 
afbeelding van St. Gertrudis aan de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig die de Stolpersteine eigenhandig zal 
plaatsen. Wanneer je aan de heer Demnig vraagt 
waarom iemand van Duitse komaf dit doet is het 
antwoord “juist een Duitser moet dit doen vind ik” Voor 
dit moment zijn meer dan 48000 stenen door heel 
Europa gelegd. We staan even stil bij de “waanzin van 
oorlog”. 
 
De heer Philip Soesan, voorzitter van de Nederlands-
Israëlitische gemeente Breda vervolgt de ceremonie:  
“29 november wordt de Kristalnacht herdacht. Deze 
nacht betekende het groene licht voor de bezetter alles 
te doen wat ongeoorloofd was”. Vermiste joodse 
burgers waren letterlijk verdwenen “door de 

schoorstenen van de crematoria”. De heer Soesan 
spreekt met enig cynisme over wat er nu gebeurt, 
herdenken…….. in ogenschouw genomen wat er tot op 
heden gebeurt. Hij refereert naar de situatie met ISIS, 
de recente vernieling van een joods kerkhof 
beschilderd met hakenkruizen en meer van dit soort 
gebeurtenissen waar we met afgrijzen van horen maar 
ze blijven plaatsvinden. De heer Soesan sluit af met 
een gebed Kaddiesj. Een gebed wat eigenlijk 
uitsluitend onder strenge Joodse voorwaarden mag 
worden voorgelezen waarvoor voor deze bijzondere 
bijeenkomst een uitzondering mag worden gemaakt. 
 
In januari verschijnt het boek “Mo(nu)ment om niet te 
vergeten” een boek geschreven door Bas Zijlmans over 
de Joodse burgers in Geertruidenberg. Het boek is in 
beperkte oplage beschikbaar en te bestellen via 
ajpmkock@ziggo.nl 
 
Na een korte maar hartverscheurende video gaat het 
gezelschap op weg naar de plaatsen waar de 
Stolpersteine worden gelegd. 

Ook tentoonstelling ’70 jaar Bevrijding Geertruidenberg’ een succes 

Onze Kring had ervoor gekozen een intieme 
tentoonstelling in te richten in de kelder van het pand 
Elfhuizen 7, dat eigendom is van ons lid Willy van 
Beijsterveldt. Op panelen kon men foto’s van de 
bevrijding bekijken en dagboekteksten lezen van 
toenmalige bewoners van Geertruidenberg. Daarnaast 
lagen er een aantal attributen uitgestald die 
herinnerden aan de bevrijdingsperiode. In totaal 
brachten 107 personen een bezoek aan de expositie 
die was ingericht onder regie van Zanza Loupias, en 
Jan Kommers die het fotomateriaa heeft geleverdl. Zij 
beiden in het bijzonder en anderen hebben deze 
inspanning ook voor onze zomerexpositie geleverd. De 
panelen en attributen zijn tot half december nog te 
bewonderen in De Schattelijn tijdens de reguliere 
openingstijden. 

Zaterdag 1 en zondag 2 november werd in de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk de 
bevrijding gevierd van de tweede wereldoorlog. Geertruidenberg werd op 5 november bevrijd van de Duitse 
bezetting, Raamsdonk en Raamsdonksveer waren al een paar dagen eerder bevrijd. 

 
 
 
 

Foto Wim van Alphen 

Foto Wim van Alphen 

mailto:ajpmkock@ziggo.nl
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Van 1 oktober 2014 t/m 26 april 2015 
Voor openingstijden zie 
www.museumderoos.nl 
 
Verzamelaar Theo Adriaanse uit 
Oosterhout is vooral bekend om zijn 
grootse collectie zandlopers. Een 
onderwerp waar hij niet over uitgepraat 
raakt. Maar het is niet zijn enige 
verzameling. De zandloper blijft de 
basis, maar hier zijn wel mooie, nieuwe 
collecties uit ontstaan. Zo ook zijn 
collectie silhouetten. Het begon met 
een silhouetknipsel dat staat voor 
vergankelijkheid, een kind trekt aan het 
haar van een vrouw, in dit silhouet is 
een zandloper verwerkt. Daar bleef het 
niet bij. Theo Adriaanse kwam steeds 
meer silhouetten tegen en zo groeide 
één silhouet uit tot een mooie collectie. 
Gaat hij bij de zandloper echt voor het 

NIEUWE TENTOONSTELLING ‘SILHOUETKNIPSELS’ 

IN  MUSEUM DE ROOS - GEERTRUIDENBERG 

 
 

 
 

  

verhaal achter het object, van de 
silhouetten geniet hij vooral als 
kijkobject. ‘Silhouetten zijn op hun eigen 
manier charmant, het zijn simplistische 
voorstellingen met een geraffineerd 
lijnenspel.’ 
 
Theo Adriaanse heeft thuis niet genoeg 
ruimte om alle silhouetten tot hun recht 
te laten komen, een mooie uitdaging 
voor Museum De Roos. De expositie 
‘Silhouetknipsels’ is een fraaie selectie 
uit de complete collectie van Theo 
Adriaanse. De expositie bevat 4 
hoofdthema’s: silhouetportretjes, 
kinderspelen, planten en dieren. 
Aangevuld met een keur aan andere 
thema’s. Allemaal met een eigen 
uitstraling, maar toch één geheel. 

In oktober 2014 barst de strijd los voor de verkiezing van het Stuk van het Jaar. 49 archieven in Nederland 
gaan met elkaar wedijveren in de zoektocht naar het mooiste archiefstuk. Regionaal Archief Tilburg komt met 
een opmerkelijk stuk: een kleurrijke foto van een travestiet die op Roze Maandag de Tilburgs Kermis van 2011 
bezocht. Zo recent en toch al een archiefstuk? Zeker weten! 

 

 
 
Fotobijschrift: Roze Maandag 2011 door Anne-Marie van der 
Gouw (collectie Regionaal Archief Tilburg) 
 

Vanaf 1 oktober kan op alle deelnemende 
archiefstukken gestemd worden. Regionaal Archief 
Tilburg hoopt uiteraard hoge ogen te gooien! Stemmen 
kan via www.stukvanhetjaar.nl/RATilburg 
 

Regionaal Archief Tilburg kiest voor kleur  

Regionaal Archief Tilburg is zich sterk bewust van de 
noodzaak om nu digitale foto’s in de collectie op te 
nemen. Zo worden ze duurzaam bewaard voor de 
toekomst. Mensen komen nu nog met schoenendozen 
vol oude foto’s naar het archief. Door die foto’s 
zorgvuldig te bewaren krijgen toekomstige generaties 
een beeld over een bepaalde periodes uit het verleden. 
De schoenendozen gaan verdwijnen, want fotograferen 
doet iedereen al weer enkele jaren uitsluitend digitaal. 
Het is onzeker of deze digitale foto’s over 50 jaar er 
nog zijn en leesbaar zijn.  
 
Daarom probeert Regionaal Archief Tilburg dit 
hedendaagse beeldmateriaal nu al in de collectie op te 
nemen. Als de archieven deze digitale foto’s nu niet 
opslaan, zijn deze tijdsbeelden straks verdwenen. 
Het thema van het Stuk van het Jaar sluit aan bij de 
Maand van de Geschiedenis: Vriend & Vijand. Deze 
bijzondere foto geeft inhoud aan dat thema. De 
uitbundigheid van deze dag staat in contrast met de 
innerlijke strijd die homo-, bi- en transseksuelen soms 
voeren en ook in schril contrast met de soms 
moeizame maatschappelijk acceptatie van het ‘anders’ 
zijn. Roze Maandag is als een vriend, het plezier straalt 
ervan af, en als een vijand, want homohaat is geen 
gepasseerd station. 
Het archief in Tilburg verrast vriend en vijand met deze 
flamboyante keuze, waar de kleur vanaf spat. 

http://www.museumderoos.nl/
http://www.stukvanhetjaar.nl/RATilburg


 

 

Pagina 6 van 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Bent U op zoek naar een mooi en waardevol ‘Sinterklaas’  of ‘Kerst’ 

geschenk? 

Ledenvaria Nieuwe leden: de heer Ruud 
Schneijdenberg Elfhuizen 2 te Geertruidenberg 
Voorlopige data voor de lezingen 2014; 18 december 
2015; 15 januari, 19 februari,19 maart, 16 april. 
Noteert u ze vast in uw agenda. 
 

Of wat denkt U van de serie ‘Panden en standen’ van 
Geertruidenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markt 1.              Markt 3.      Elfhuizen 7.  .  
Afm. 24 x 15 cm               Afm. 24 x 15 cm          Afm. 24 x 15 cm 
Pagina’s: 156                       Pagina’s : 196              Pagina’s: 144 

 
Er wordt door Arjan van Loon, archivaris van het 
Regionaal Archief Tilburg (R.A.T.) gewerkt aan 
beschrijvingen van alle panden aan de Markt en directe 
omgeving daarvan. Eigenaars en bewoners worden 
door Arjan uitgebreid tot leven gebracht. De lezer 
beleeft hun dagelijkse bezigheden, zowel wat betreft het 
voeren van de huishouding als het uitoefenen van het 
beroep, met alle beslommeringen die daarbij horen van 
dichtbij mee. Trouw en ontrouw, ruzies, aangrijpende 
sterfgevallen, heugelijke gebeurtenissen. Alles wat in 
diverse mensenlevens gedurende vierhonderd jaar kan 
passeren, heeft een plaatsje in het boek gekregen. Drie 
delen van deze serie zijn reeds verschenen. 
Het deel Markt 1 is helaas uitverkocht maar de delen 
Markt 3 en Elfhuizen 7 zijn nog beschikbaar en kunnen 
besteld worden voor € 21,50 per deel (exclusief 
verzendkosten buiten Geertruidenberg). 
 
U kunt Uw eventuele bestelling doen bij het OKG 
secretariaat telefoonnummer 0162-520519 of via 
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl 
 
 
 

Het Historisch Informatiepunt (HIP) is een platform waar 
plaatselijk, regionaal en provinciaal erfgoed bij elkaar 
komt. Het is een structurele samenwerking tussen de 
openbare bibliotheek Theek5 en de “Oudheidkundige 
Kring Geertruydenberghe” maar ook met andere 
erfgoedbeheerders als Museum de Roos. Het Veers 
erfgoed en Raamsdonks Historie. In de openbare 
bibliotheek de Schattelijn te Geertruidenberg is een plek 
ingericht waar bezoekers historische informatie vinden 
over de Gemeente Geertruidenberg.  
Elk jaar worden er ook roulerende tentoonstellingen 
georganiseerd verdeeld over de bibliotheeklocaties 
Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer. Zo 
heeft “het Veers erfgoed” een vitrine ingericht over de 
schippers historie, “de Roos” een vitrine over Delfts 
blauw polychrome tegeltjes en de Oudheidkundige 
Kring Geertruydenberghe een vitrine over 100 jaar 
elektriciteit. Op de locatie Raamsdonksveer is nog een 
browser geplaatst. Een groot scherm wat je kunt 
bedienen als een tablet. Er is veel historische informatie 
voorhanden en deze wordt nog steeds aangevuld. 

Het HIP is zeer laagdrempelig en nodigt de 
bibliotheekbezoekers uit zich te verdiepen in hun 
lokale geschiedenis en sluit goed aan bij de groeiende 
belangstelling hiervoor. Het HIP wordt door de leden 
van de Kring, in samenspraak met medewerkers van 
Theek5, ingericht. Hierbij wordt getracht ca. ieder 
kwartaal op elke locatie een ander thema te 
presenteren. 
 
 

Tentoonstelling Hip (Historisch informatie punt)  

DIVERS NIEUWS 

Het is binnenkort weer het feest van Sint Nicolaas en 
de kerstperiode is ook niet ver weg. Bent U op zoek 
naar een mooi en waardevol cadeautje voor uw familie, 
vrienden of kennissen? 
De Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ kan U 
daar misschien een handje bij helpen. De Kring heeft in 
eigen beheer verschillende historische en interessante 
boeken uitgegeven. Deze boeken zijn nog steeds via de 
Kring te koop. 
Bijvoorbeeld: Kleine Monumenten  
Afmetingen: 24 x 15 cm. Pagina’s : 182   
Door de Kring is in 2013 in het kader van 
'Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten' het boek 
'Kleine Monumenten' uitgegeven. Het bevat een 
uitgebreid overzicht van opmerkelijke en mooie 
objecten in Geertruidenberg, Raamsdonk en 
Raamsdonksveer. Alle monumenten zijn op kleurenfoto 
vastgelegd en voorzien van uitgebreide teksten. 

 Door de bundeling en de diversiteit 
ontstaat een bijzonder verhaal over het 
lokale verleden. Dit boek biedt de 
mogelijkheid even stil te staan bij 
specifieke details waaraan wellicht 
gedachteloos voorbij wordt gegaan. De 
kleine monumenten nodigen uit eens 
met andere ogen naar de omgeving te 
kijken.  

Het boek kost  € 26,95 (exclusief verzendkosten buiten 
Geertruidenberg ) 

Foto Wim van Alphen 
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