
 

 

 
 

JAARVERSLAG 2021. 
 
Algemeen:  
Het jaar begon wederom niet met de traditionele Nieuwjaarsreceptie want corona heeft 
ons nog steeds in de greep. 
 
In 2021 kwam het OKG bestuur acht maal bijeen voor een reguliere 
bestuursvergadering.  
 
Daarnaast hebben de bestuursleden onderling, ontelbare keren contact gehad per 
telefoon, email en andere persoonlijke contacten.  
  
Er heeft in 2021 wederom geen algemene ledenvergadering plaatsgevonden vanwege 
corona.  
 
Als belangrijkste activiteiten van de Kring in het afgelopen jaar kunnen o.a. genoemd 
worden :  
 

➢ De in de zomermaanden, tussen de corona door, een geslaagde tentoonstelling 
in de Schattelijn met het thema ‘Biesbosch 2021’ met 1800 bezoekers.  

➢ Ook in 2021 was de Kring in brede zin, betrokken bij de bescherming van het 
historisch karakter en de monumenten van Geertruidenberg. 

➢ De jaarlijkse excursie ging in 2021 naar Wijk bij Duurstede. 

 
Het bestuur heeft grote waardering voor de verrichte inspanningen door de betrokken 
leden bij het organiseren van de genoemde evenementen/onderwerpen.  
 
In 2020 mocht de OKG in het kader van de RABO Clubactie een bedrag van  
€ 351,21 ontvangen, waarvoor dank aan alle mensen die op de OKG gestemd hebben.  
 
De vereniging telt op 31 december 2020 totaal 172 leden.  
 
De OKG kent een aantal werkgroepen. Hieronder geven we per werkgroep een kleine 
samenvatting. 
 
Public Relations: 
Ondanks corona is de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ regelmatig en 
uitgebreid en op een positieve manier in het nieuws geweest. Met name de goed 
bezochte tentoonstelling ‘Biesbosch 2021 ’ zorgde voor de nodige promotie voor de 
‘Kring’ in zowel dagblad BN De Stem als huis-aan-huisblad De Langstraat. In De 
Langstraat verschenen met regelmaat artikelen over de genoemde tentoonstelling. In het 
kader van de tentoonstelling verschenen er bovendien acht paginagrootte artikelen. Ook 
de website van de VVV Geertruidenberg geeft informatie over OKG evenementen.  

 



 

 

Jeugd: 
Het project ‘Jet en Jan’ voor basisscholen, is een initiatief van Erfgoed Brabant en 
Cultuur Werft, voor het schooljaar 2018/2023. Het project heeft dus een looptijd van 5 
jaar en in onze kern doen de basisscholen De Biekorf en de Vuurvlinder mee. Helaas 
door corona was het niet mogelijk om workshops te houden. We hopen dat we dit in 
2022 weer kunnen gaan oppakken. 
 
Bibliotheek: 
De werkzaamheden in de bibliotheek hebben in 2021 praktisch stilgelegen van wege de 
lock-downs. Wel zijn er enige nieuwe boeken aangeschaft,  zoals het boek: De 
Biesbosch en De Voedseltochten van dominee van der Poel. In verband met het vertrek 
uit de Schattelijn, is nog niet bekend hoe de werkwijze van de bibliotheek in de toekomst 
zal worden. Uiteraard streeft het bestuur naar continuïteit in dezen  
 
Wat de roulatie van tijdschriften betreft, loopt de belangstelling hiervoor terug. We blijven 
de tijdschriften die in het mededelingenblad vermeld staan enige tijd bewaren, maar als 
de stapel te groot wordt, worden ze opgeruimd.  

 
OKG Website: 
In 2021 is de geheel vernieuwde website in de lucht gegaan. In de nieuwe site van de 
OKG komt op termijn een index van de bibliotheek en een gedigitaliseerde index van de 
Dongebode.  
 
Redactie Dongebode: 
De redactie kwam dit jaar 2 maal bijeen verder verliep het onderlinge contact 
voornamelijk via telefoon- , e-mailverkeer en losse persoonlijke ontmoetingen. 
Het 47e jaargang telde in 2021 vier nummers.  
 
 
KringNieuws: 
Het blad ‘KringNieuws’ werd dit jaar vijf maal uitgegeven. Het KringNieuws zal binnen de 
gemeente Geertruidenberg verspreid worden door onze vrijwilligers. Leden buiten de 
gemeente ontvangen deze per mail. Ook dit jaar is het KringNieuws in het 
mededelingenkastje Markt 30 opgenomen, zodat meer mensen kennis kunnen nemen 
van onze activiteiten. Dank zij de vrijwilligers die kopij hebben aangeleverd is het 
KringNieuws keer op keer goed ‘gevuld’ geweest, waarvoor dank.  
 
 
Nieuwsflits: 
De in 2014 in het leven geroepen NieuwsFlits is dit jaar vier maal verzonden. NieuwsFlits 
verschijnt dan wanneer er binnen de verschijningstermijn van het KringNieuws zaken te 
melden zijn, die hun waarde verliezen doordat de tijd dat u kunt reageren is verstreken 
bij het verschijnen van het KringNieuws.  
 
Het doel van de NieuwsFlits is ook de reden waarom de NieuwsFlits alleen digitaal wordt 
verzonden. Leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven aan het secretariaat 
ontvangen de NieuwsFlits in hun postvak. Indien er leden zijn die een E-mail adres 



 

 

hebben en dit nog niet hebben doorgegeven, kunnen hun wensen kenbaar maken aan 
het secretariaat.  
 
Lezingen: 
Het afgelopen jaar zijn er wederom geen lezingen gehouden vanwege de corona.  
 
Werkgroep Zorg om Onze Monumenten(ZOOM) en advisering Gemeente 
Geertruidenberg:  

 
• De  gemeente is met succes geadviseerd over een historisch verantwoorde 

inrichting van de Hoftuin achter de Riethorst.  

• Bij de procedure tot het komen van een omgevingsvisie door de gemeente heeft 
de werkgroep zienswijzen betreffende erfgoed ingediend die overgenomen zijn 
door de gemeenteraad.  

• Middels een brief is de gemeente gevraagd bij de plannen die de Kloosterhoeve 
heeft tot uitbreiding er op toe te zien dat de oude gracht van Huize Chartroise in 
stand blijft.  

• Ook is de gemeente met succes geadviseerd plannen tot een 
appartementengebouw in de tuin van de villa de Pinksterbloem af te wijzen. 

• Tegen het plan tot een nieuwe Plus supermarkt in de vestingwerken is uitgebreid 
actie gevoerd wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat het plan door de 
gemeenteraad is verworpen. 

• In een discussie bijeenkomst met de diverse raadsfracties is een ambitie notitie 
Erfgoed 2022 - 2025 gepresenteerd.  

• Richting de gemeente is geadviseerd niet over te gaan tot verkoop van het 
voormalige stadhuis maar de gemeenteraad heeft toch anders besloten. 

 
Tentoonstelling: 
Even als de afgelopen jaren was er dit jaar weer een zomertentoonstelling in de 

Schattelijn. Het onderwerp was 600 jaar Biesbosch met als speciaal thema de visserij. 

Piet Martens zorgde voor de inhoudelijke kennis en een deel van de teksten, Jan Hoek 

voor de overige teksten in het magazine en op de tentoonstellingspanelen en Ans Spee 

verzorgde de vormgeving. Rinus Damsteegt had als vanouds weer een mooie film 

gemaakt die doorloopt te zien was op de tentoonstelling. Cees Schuller had oud 

gereedschap wat gebruikt werd in de Biesbosch en een aantal foto's over de postboot 

beschikbaar gesteld. Aandachtstrekkers op de tentoonstelling waren het grote 

scheepsmodel van een zalmschouw beschikbaar gesteld door de Vereniging tot behoud 

van de zalmschouw en een ouder type zalmschouw in bruikleen gekregen van het 

Maritiem museum te Rotterdam. Vele vrijwilligers ondersteunden bij de opbouw van de 

tentoonstelling en waren ook suppoost. In het bijzonder verleenden Jan Domenie, Cees 

Schuller en John Francois vele hand en spandiensten. In totaal bezochten 1800 

bezoekers de tentoonstelling. Vaak kregen we complimenten over de tentoonstelling, in 

het bijzonder dat hij zeer informatief was. 

 
 


