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donderdag 23 november 2017
Femke Deen
Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’
20.00 uur (inloop vanaf 19:30)

Femke Deen

Femke Deen (1975) is historicus en journalist. Zij promoveerde in 2012 op het proefschrift getiteld Moorddam. . In 2015 verscheen haar dissertatie Publiek debat en propaganda in Amsterdam tijdens de Nederlandse Opstand (1566-1578). Oorspronkelijk studeerde ze af als cultureel antropoloog. Daarna volgde ze de postdoctorale journalistenopleiding aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vervolgens werkte ze vier jaar
lang als (freelance)journalist, onder meer voor de Volkskrant en Historisch Nieuwsblad.
Ook publiceerde ze een jeugdroman en een publiekshistorisch boek over de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens haar promotietraject co-redigeerde ze een bundel wetenschappelijke artikelen over politiek en pamfletten in de Republiek. Deze verscheen eind 2010
bij uitgeverij Brill. Naast het werk aan De Vrouwen van Willem van Oranje was Femke
Deen van september 2012 tot maart 2013 verbonden aan de Gouden Eeuwkrant van
de NTR/VPRO-documentaireserie ‘De Gouden Eeuw’.
Lezing:

We kennen de vier vrouwen van Willem van Oranje vooral in hun rol van echtgenote
van Willem van Oranje en moeder van zijn kinderen. De vrouwen rond Oranje hebben
echter ook hun eigen verhalen te vertellen - verhalen vol tragiek en strijd om macht en
invloed. Anna van Egmond, Anna van Saksen, Charlotte de Bourbon en Louise de Coligny oefenden ieder op hun eigen manier grote invloed uit op Oranje. Hun handelingen
waren minder zichtbaar dan de veldslagen en belegeringen uit de geschiedenisboeken,
maar ze waren evengoed van essentieel belang voor de loop van de gebeurtenissen
die nu bekend staan als de Nederlandse Opstand.
Tijdens deze lezing worden de vrouwen van Oranje uit de schaduw gehaald van de
Vader des Vaderlands.
De toegang is gratis ook voor niet leden

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.oudheidkundige-kringgeertruidenberg.nl

Speciale aandacht
www.canongeertruidenberg.nl
Rekeningnummer:
Rabobank
NL42 RABO 0115 6003 10
KvK nr. 40271212
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Verslag lezing: Lezing “De postbezorging in de Biesbosch”.
. Datum:
donderdag 18 oktober 2017
Spreker:
Locatie:

Cees Schuller
Theaterzaal van Cultureel Centrum ‘De Schattelijn’

Eerste lezing seizoen 2017-2018: De postbezorging in de Biesbosch,
we zijn weer begonnen.
Op donderdag 18 oktober stak een goede bekende van de OKG de
spits af. Cees Schuller uit Drimmelen kwam zijn relaas doen over de
postbezorging in de Biesbosch.
Op een wel heel bijzondere dag voor Cees. Hij was die dag namelijk
jarig en vierde zijn 66e verjaardag.
Cees is een goede bekende van en voor de Kring. Als het enigszins
mogelijk is verleent hij hand- en spandiensten bij activiteiten voor
onze vereniging. Bij het opzetten en opruimen van een tentoonstelling
is hij van de partijen stelt soms objecten uit zijn verzameling kosteloos
beschikbaar.
In een goed bezette zaal vertelde hij aan de hand van uniek fotomateriaal het wel en wee van de post, de postbezorging, de postbodes, de

Foto archief Cees Schuller

Spreker, Cees Schuller

postboten en de families die in de Biesbosch woonden.
Zo haalde hij aan, dat de postbode een graag geziene
gast was bij de bewoners. De koffie vloeide rijkelijk. Een
praatje over de nieuwswaardigheden deed het altijd
goed.
Ook liet hij zien dat de postbootjes en de logo’s van de
post in de loop der jaren veranderden. Het postbootje
veranderde nogal eens van kleur. Dat men trots was op
het nieuwe postbootje blijkt wel uit het feit dat er zelfs
een modelbootje van gemaakt is. Ook veranderde de
naam van de boot eens in Bieschbosch en heeft het met
deze spelling een tijd moeten doen.
In 1996 werd herdacht dat de post 100 jaar bezorgd
werd in de Biesbosch. Eigenlijk kunnen we wel stellen
dat de postbezorging in de Biesbosch een dure aangelegenheid is en moeten we Post.nl dankbaar zijn dat ze
deze dienstverlening handhaven.

Het werk, voor de postbodes, is zwaar.
Arbeidsomstandigheden en gevoelstemperatuur kwamen in het woordenboek van de postbode niet voor. Ook
werd het zoeken naar de juiste mensen waar de post naartoe moest vaak bemoeilijkt. Op de enveloppe stond
bijvoorbeeld Cees Schuller, Biesbosch!!
Een behoorlijk lange rij postbodes liet Cees Schuller de revue passeren. Er was zelfs één vrouwelijk postbode,
namelijk Yvonne van der Ven. Hoe het in de toekomst met de postbezorging in de Biesbosch moet gaan is nog
niet bekend. Wellicht dat drones een uitkomst bieden.
De lezing verliep in een gezellige sfeer. De toehoorders herkende vele plaatsen in de Biesbosch door de vele
foto’s die vertoond werden. Cees heeft een mooi sfeerbeeld weggezet.
Gezegd mag ook worden dat Cees het een en ander in een mooi boek heeft opgeschreven.
Hij wil misschien een nieuwe uitdaging aangaan door een onderzoek te doen naar de geschiedenis van de veerdienst van de Thor. De veerdienst die voer tussen Rotterdam en Geertruidenberg.

Verslag excursie 2017 naar Vianen.
Zaterdagmorgen 7 oktober 2017, tien uur vertrok, terwijl donkere wolken boven Geertruidenberg hingen, een touringcar van de Fa. Brabant Expres, richting het historische stadje Vianen. Aan boord 50 leden en introducés van de
Oudheidkundige Kring, voor hun jaarlijkse excursie. Voorzitter Jan van Gils verwelkomde de deelnemers en wenste
hen, een prettige en interessante dag.
Graag hadden de organisatoren van deze trip, Chris van den Heijkant en Anton Krols, zoals de laatste jaren gebruikelijk, een inleidend filmpje over Vianen op de aanwezige TV schermen in de bus, getoond. Maar helaas liet de
techniek van de bus, hen in de steek.
Vervolg pagina 3

Pagina 3 van 8
Vervolg pagina 2

De reis kan beginnen

Restaurant De Vrijstad

Rond kwart voor elf arriveerde het gezelschap in Vianen bij Restaurant De Vrijstad. Daar werd eerst een kopje koffie met gebakje genuttigd. Tijdens de koffie verwelkomde mevrouw Magreet Kluit, coördinatrice van de plaatselijke
stadsgidsen, het gezelschap in Vianen. Zij bood de Kring een cadeautje aan in de vorm van twee boeken met de
titels ‘Vianen in 1832’ en ‘Stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen’.
( N.B. geïnteresseerden kunnen deze boeken inzien via het OKG secretariaat 0162-515569 )
In verband met de ruimte in het Stedelijk Museum van Vianen werd na de
koffie, het gezelschap in twee groepen verdeeld.
Groep 1 ging naar het naast gelegen Museum, waar de rode loper voor ons
bezoek was uitgelegd. Daar werden de aanwezigen onder de zeer deskundige leiding van conservator mevrouw Afiena van IJken, rondgeleid langs
de bijzondere tentoonstelling ‘Rembrandt in zwart-wit’

Aandachtig gehoor bij conservator mevr. Van IJken

Het Stedelijk Museum

Aan de muren van het Museum hingen ruim honderd etsen van Rembrandt van
Rijn, afkomstig uit de privéverzameling van de bekende collectioneur Jaap Mulders, met een waarde van drie miljoen euro.. Na eerst een inleiding door mevr.
Van IJken over Rembrandt van Rijn zelf, werden door haar de vijf thema’s van de
etsen: portretten, zelfportretten, landschappen, Bijbelse
voorstellingen en scènes uit
het alledaagse leven, onder
de loep genomen. Vervolgens
kreeg elke deelnemer een
eigen tablet met camera,
waarmee op een ets naar
keuze gericht kon worden en
men op het tabletscherm
uitgebreide informatie kreeg
over de betreffende voorstelling.
De Rembrandt etsen werden
nauwkeurig bestudeerd.
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Groep 2 was intussen o.l.v. de stadsgidsen Hans
en Magreet Kluit een rondwandeling aan het
maken door historisch Vianen. Veel aandacht
ging uit naar het stadhuis van Vianen dat rond
1425 is gebouwd. Het achterste deel was oorspronkelijk de kapel van het ziekenhuis.
Boven de voordeur van het stadhuis staat Audi
(et) alteram partem: wat betekent ‘hoor ook de
andere partij’.
Ook de Grote Kerk aan de Voorstraat was het
bekijken waard.
Deze kerk is rond 1400 gebouwd door het geslacht Van Brederode, als gebouw voor de eredienst en ter illustratie van de grootsheid van
Trouwzaal van het stadhuis
Het stadhuis
hun macht. De kerk is een rijksmonument.
In de kerk bevindt zich een van de mooiste en zeker meest curieuze praalgraven in Nederland: het graf van Reinoud III van Brederode en zijn vrouw Philippote van der Marck. Het wordt toegeschreven aan de toen in Utrecht
werkzame beeldhouwer Colijn de Nole en dateert van omstreeks 1540.

Het curieuze praalgraf van Reinoud III van Brederode en zijn vrouw Philippote van der Marck

Tijdens de rondwandeling werden verder o.a. de Lekpoort, de plaats waar het kasteel van het geslacht van Brederode heeft gestaan en andere historische plekken van Vianen, bekeken
Om 13.00 uur arriveerden alle deelnemers weer in restaurant De Vrijstad voor een goed verzorgd en uitgebreid
lunchbuffet.

Lunchtijd

Na afloop van de bezoeken, was er nog een vrij te
besteden uurtje. Gezien de weersomstandigheden
doken de meeste deelnemers snel naar binnen in het
etablissement ‘De Rode Reiger’ een leuke kroeg, voor
‘n gezellige keuvel bij een warme kachel, met een goed
glas wijn/ bier of andere versnapering.
Om 17.00 uur verzamelde iedereen zich weer bij de
klaarstaande touringcar en werd voldaan de thuisreis
aanvaardt.
Onderweg dankte de voorzitter de organisatoren van

Gezellige nazit in De Rode Reiger.

de excursie, wees op de komende activiteiten van de
Kring zoals de tentoonstelling Zuiderwaterlinie in de
bibliotheek in Raamsdonksveer en de lezing op donderdagavond 19 oktober 2017 in de Schattelijn met als
thema ‘Postbezorging in de Biesbosch’.
Hierna wenste hij eenieder wel thuis en graag tot een
volgende excursie.
Meer foto’s van de excursie, zijn te bekijken op de website en digitaal verkrijgbaar via Anton Krols tel. 0162515569 of via a.krols@kpnmail.nl
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Stand van zaken van het plan voor opbouw kasteelmuur op het Wilhelminaplein te Geertruidenberg
In de periode tussen half juli 2017 t/m half oktober 2017 is door wethouder Bert van den Kieboom, gemeenteambtenaar Robert Celie en OKG projectleider Bas Zijlmans, hard gewerkt aan het tot stand komen van een projectboek voor de realisatie van de kasteelmuur op het Wilhelminaplein te Geertruidenberg (zie afbeelding 1). Het
projectboek is inmiddels gereed gekomen
evenals een artist’s-impression van de kasteelmuur, in overleg vervaardigd door Marquart Architecten B.V. (zie afbeelding 2).
BMM Architecten heeft toegezegd de eerste, nogal hoge kostenraming opnieuw te
bestuderen Hierbij zal rekening gehouden
worden met de aantekening, dat het aanzien van de kasteelmuur bovengronds niet
mag veranderen maar dat het reduceren
van de kosten in het ondergrondse werk
gezocht moet worden.
In het projectboek zijn de technische aanbevelingen van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) en de Stichting Monumentenhuis Brabant, meegenomen.
De artist’s-impression is ook ter beoordeling, voorgelegd aan de Gemeentelijke Monumentencommissie, welke het plan positief

Afbeelding 1. Bron: Marquart Architecten B.V R’veer
.

heeft benaderd.
In verband met het tot stand komen van het projectboek zijn er diverse coördinerende gesprekken geweest tussen wethouder Bert van den Kieboom, Robert Celie en Bas Zijlmans

Afbeelding 2. . Bron: Marquart Architecten B.V R’veer
.

Het definitieve projectboek bestaat uit zes
delen, te weten:
1. Motivering van het plan onder de titel
“Een kasteelmuur terug in Geertruidenberg”.
2. Bijlage A: Kaarten en tekeningen van
het kasteel van Geertruidenberg.
3. Bijlage B: Foto’s van de schildmuur
van het kasteel van Geertruidenberg.
4. Bijlage C: Bronnen met betrekking tot
het kasteel van Geertruidenberg.
5. Bijlage D: Geertruidenberg een bevochten veste in een waterlinie.
6. Bijlage E: Ontvangen intentieverklaringen en aanbevelingsbrieven.

Tot heden hebben de volgende personen en instanties het plan warm aanbevolen en dit schriftelijk bevestigd:
1.
Prof. (emeritus) dr. H.L. Janssen, Utrecht, d.d. 28 juli 2017.
2.
Drs. S.A.J.J. Aarts, Tilburg, d.d. 29 juli 2017.
3.
Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Universiteit Tilburg, d.d. 23 augustus 2017.
4.
Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), d.d. 27 augustus 2017.
5.
Museum “De Roos” Geertruidenberg, d.d. 1 september 2017.
6.
VVV Geertruidenberg, d.d. 5 september 2017.
7.
Stichting Brabants Heem, d.d. 7 september 2017.
8.
Nederlandse Kastelenstichting (NKS), d.d. 15 september 2017.
9.
Stichting Monumentenhuis Brabant, Geertruidenberg, d.d. 19 september 2017.
10.
Stichting B.O.E.G. Geertruidenberg, d.d. 20 september 2017.
11.
Noord-Brabants Archeologisch Genootschap (NBAG), d.d. 16 oktober 2017.
Tijdens een bestuursvergadering van de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” heeft Bas Zijlmans de
stand van zaken aangaande het plan voor de kasteelmuur met het bestuur doorgesproken. Het bestuur sprak
haar waardering uit over de aanpak van het plan. Te zijner tijd zal op het bestuur zeer zeker een beroep worden
gedaan aangaande acties voor donaties c.q. sponsoring, publicatie en dergelijke.
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100 meter aan archiefdozen vol
notarisakten nu online!
Van het kopen van hooi tot het verkopen van kastelen; de archieven van notarissen laten zich lezen als een geschiedenisboek van Brabant. Pagina na pagina ontvouwen zich daarin vele grote en kleine historische gebeurtenissen en de levens van mensen die er woonden en werkten, huwden en stierven.
Niet voor niets dat deze archieven behoren tot de belangrijkste en populairste archieven van het BHIC in 'sHertogenbosch. En daarin onderzoek doen is vanaf nu nog makkelijker, want 100 meter aan archiefdozen vol
notarisakten zijn intussen gedigitaliseerd en op de website te raadplegen.
Het gaat om de akten van notarissen uit de volgende plaatsen (voor zover er in
alle jaren een notaris gevestigd was in een plaats):
Beers, 1815-1847
Berghem, 1829-1861
Berlicum, 1811-1861
Boxmeer, 1814-1861
Cuijk, 1816-1861
Den Dungen, 1811-1813
Dinther, 1812-1860
Erp, 1811-1861
Geffen, 1858-1864
Grave, 1811-1861
Heesch, 1822-1857
Lith, 1813-1861
Mill, 1814-1861
Oss, 1790-1861
Reek, 1842-1854
Schaijk, 1854-1865
Schijndel, 1811-1861
Sint-Michielsgestel, 1813-1862
Sint-Oedenrode, 1811-1861
Uden, 1811-1861
Veghel, 1811-1861
Vierlingsbeek, 1815-1861
Vught, 1813-1861
Wanroij, 1812-1832
Van deze – en vele akten uit andere plaatsen - in totaal zo’n 250.000 akten zijn door vrijwilligers bovendien korte
samenvattingen gemaakt, zodat je op naam kunt zoeken: http://www.bhic.nl/onderzoeken/notaris-schepen-enandere-akten .
De database van het BHIC met samenvattingen van oude notaris- en schepenakten bevat nu al meer dan 500.000
akten. Dat hebben we natuurlijk vooral te danken aan onze vrijwilligers die hard werken aan het digitaal toegankelijk maken van het notarisarchief via het notarisproject op VeleHanden.nl. Maar ook historische verenigingen en
particuliere onderzoekers leveren regelmatig nieuwe akten aan.

Stolpersteine in Geertruidenberg
Vrijdag 31 oktober 2014 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.
Het is nu weer ruim drie jaar geleden dat Gunter Demnig
de Stolpersteine eigenhandig in het straatbeeld heeft
geplaatst. Een tiental gedenktekens voor hen die de
deportatie niet hebben mogen overleven.
Door de jaren in weer en wind hebben de Stolpersteine
hun glans verloren en gaat hun aandacht verloren in het
straatbeeld.
Bent u de vrijwilliger die enige tijd beschikbaar heeft om
deze speciale stenen van tijd tot tijd een klein onderhoud
te geven? Meldt u zich dan bij het secretariaat.
Telefoon: 0162-515569
E-mail: info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl,

Pagina 7 van 8
BOEKEN van of met een onderwerp over Geertruidenberg
AANGEBODEN WEGENS OVERCOMPLEET.
Brabants Monumenten Leven
1996 Dr.Th.G.A. Hoogenbergen
Met het oog op onderweg
1974 m.m.v. Prins Claus der Ned.
In het Land van de Bergse Maas
Rien Snijders
Dansen rond de vrijheidsboom
1993 J.Rosendaal
50 Jaar De Langstraat
Jan hoek
Het Brabants Kasteel
Drs.Bas Aerts
Kloosterhoeve
Bert Welmers
G.Berg en het Br. volksleven van weleer
Van Geyt
Archeologisch Rapport 3-4-5
Thor van Stoomraderboot naar auto
C. schuller / B.Zijlmans
Bergse Faante{zie} jaar 2000
1999 J. de Hoogh
Van Straa
Pétry Gamers
Metamorfose aan de Donge
Bram Bouwens
Stipboek Geert Uytdenberghe
2013 Eric Heuvel
De Geertruidskerk in Geertruidenberg
Drs. T. Graas 1990
Groeten uit Geertruidenberg
1980 Bas Zijlmans
Portret van oud Geertruidenberg
1970 M. Santbergen
10,00
100 Jaar wonen
Jan Hoek /WSG
Geertruidenberg een wandeling door de tijd
B. Zijlmans 2010
G.Berg met een lach en een Traan Hist. Gezang de Hoogh
Spaarbekkens in de Biesbosch
1984
Boeken P.N.E.M.
Mensen en Spanningen
1992
Amercentrale Geertruidenberg
1958
EPZ uw nieuwe buur /Rondl. Amer 9
1994
Amer-centrale PNEM
+/- 1965
Land onder Stroom 1914-1964 50 jaar PNEM

Dr.J.F.E. Bläsing
Ir. W.J. de Fraipont
ir A. Atteveld
Sjoert Bijlsma

In de Hollandse tuin 4 30 jaar OKG
2004
Stipboek Suske en Wiske De Biesbosch 1977 W. van der Steen
Kroniek van Geertruidenberg 725 Jaar stad 1938
Wandelingen met Mars
1942 J. Werumeus
Programma Herdenkingsbijeenkomst 1593-1993
G.Berg met een lach en een Traan deel 1 1990 J. de Hoogh
Zorg in beweging St. Agnes
1843- 1993
Drs. A. Bouwens
R.Veer met een lach en een traan
1994 J. de hoogh
Panden en standen in G.Berg Markt 1 2010 A. Van Loon
Feestgids 150 Jaar Apollo
1840-1990
L.P.J.M. Rutges
Raamsdonk en Geertruidenberg St. basis PUBLICA 1993
Feestgids 775 Jaar Stad Gem. Geertruidenberg 1988
De Klepperman nr. 4 info blad Gem. Geertruidenberg 1988
Het Brabant van Toen
1980 Toon Kloet
Parochie kerkboek H.Bavo RAAMSDONK
Geschiedenis van R.Donk aangevuld met de moord van R.Donk 1975
Van Boeren moet je Houden
Rinus Rasenberg Drimmelen
Reisverslag naar Santiago de Compostella vanuit Made A. van Cuyk
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Bij interesse of informatie bel of mail Jan Domenie tel 0162 520012
E-mail bergenaar1954@live.nl

Oude doorgang gevonden historisch riool uit de negentiende eeuw
Bij werkzaamheden aan het riool onder de Houtmarktpassage in Breda is een oude doorgang gevonden naar een
historisch riool uit de negentiende eeuw. "De vondst van de oude doorgang is heel bijzonder", laat een woordvoerder
van de gemeente Breda weten. Voor de werkzaamheden wist de gemeente niet
dat deze toegang naar het historische riool bestond. Deze toegang bestaat uit
twee zijmuren met een boogvormige toegang, welke is dichtgemetseld. In de zijmuren hangen twee traptreden waarbij een steile kant is gemetseld. Dit duidt erop
dat de toegang ooit heeft gefunctioneerd als afvoer voor het regenwater; het water
kon langs de helling het riool instromen. Momenteel is de doorgang opengemaakt.
De gemeente wil de toegang graag behouden en zichtbaar maken. Ze weten alleen nog niet hoe ze dit op de korte en de lange termijn willen aanpakken.
Bron, BN de Stem
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DIVERS NIEUWS
Ledenvaria:
Nieuwe leden:
De heer en Mevrouw de Vries, Raamsdonksveer

Agenda:
-

-

-

-

-

Lezingen Oudheidkundige Kring
21 december lezing Jan Schippers over Symboliek in de kerststal.
Start project ‘De dodendraad leeft’ Maandag 25
september was de startbijeenkomst in Zondereigen,
gemeente Baarle Hertog. Zie voor meer informatie;
http://www.brabantsheem.nl/0928-start-project-dedodendraad-leeft.html
Vergadering bestuur OKG datum komende vergadering 21 november 2017.
Op woensdag 29 november 2017 vindt een studiedag plaats op Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten.
Deze dag wordt georganiseerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL en staat in het teken van
de beleving op kastelen en buitenplaatsen. Meer
weten volg deze link
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/BijeenkomstDuivenvoorde-29-november-2017-uitnodigingdef.pdf
Loving Vincent de tentoonstelling. 14 oktober 2017
t/m 28 januari 2018.
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/tent
oonstellingen-activiteiten/tentoonstellingen/lovingvincent/
Expositie zuiderwaterlinie is te bezichtigen op de
eerste verdieping van de bibliotheek Teek 5 Keizersdijk 30 in Raamsdonksveer. De expositie is vrij
toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek en mag hier zeker tot medio januari 2018 blijven staan. De expositie is op 3 juni geopend in de st
Geertruidskerk te Geertruidenberg en is tot 10 september 2017 te bezichtigen geweest. Daarna is de
expositie verhuisd naar het gemeentehuis te Made
waar deze tot 2 oktober tentoongesteld is. De Historische Kring ‘Land van Cuijk’ toonde onlangs ook belangstelling voor de expositie. Men is nog in onderhandeling de expositie te Grave op te stellen. Loop
dus even binnen bij de bibliotheek u zult er geen
spijt van hebben. Moet u echt even doen.
PS openingstijden van de Bibliotheek zijn,
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

13.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 20.00 uur
10.00 - 16.00 uur
gesloten

Van onze bibliotheek

---------------------------------------------Wist u dat binnen de kring diverse bladen circuleren
welke in een roulatiesysteem onder de leden worden
doorgegeven? Heeft u hiervoor interesse kunt u zich
opgeven bij Anne v.d. Berg-ter Schure of via email
info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
Een overzicht van deze bladen treft u hieronder;
- De Klok
Heemkunde kring Made
- De Mulder
Heemkunde kring Gilze Rijen
- De Wazerwijen
Heemkunde kring Dongen
- Engelbrecht van Nassau
Heemkunde kring
Breda
- De Búrt
Heemkundekring Hooge en Lage
Zwaluwe
- Effe Lústere Heemkunde kring Werkendam
- De Waterschans
Heemkunde kring Bergen op
Zoom
- Met gansen trou
Heemkunde kring Heusden
e.o.
- De Koerier Brab.
Heem en Erfgoed Brabant
- Holland Historisch tijdschrift
- Immaterieel erfgoed
- Saillant
Stichting Menno van Coehoorn
- Westerheem Nederlandse Archeologie
- Zuidwesterheem Archeologie Zuidwest Nederland
- Vitruvius
Vakblad voor erfgoed professionals
- Terra Cognita Archeologische vereniging Land van
Heusden en Altena
- Archeologisch Magazine
- InBrabant
tijdschrift van Erfgoed Brabant
.

Van de redactie
Beste leden van de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe,
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. 9 is 01-12-2017. Het KringNieuws valt dan in de
week van 11-12-2017 in de bus.
Mocht er tussendoor belangrijk nieuws te melden zijn
wordt een NieuwsFlits via 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

