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Met veel plezier nodigt het Bestuur van de Oudheidkundige Kring
‘Geertruydenberghe’ haar leden uit voor de jaarlijkse excursie op
zaterdag 5 oktober 2019, per luxe touringcar, van maximaal 50 personen, (vol=vol ), naar het historierijke stadje Edam.
Introducees zijn welkom maar leden hebben uiteraard voorrang.
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john.francois@hotmail.com
Sluitingsdatum kopij:
27 september 2019
Druk: Ergon, grafimedia te
Eindhoven

Afzonderlijke hoogtepunten:
Uitnodiging dagexcursie
1/2/3
Aanmeldformulier

zaterdag 5 oktober 2019
Jan van Gils, reisleider Chris vd Heijkant,
ondersteuning John François
Opstap locatie; nabij café ‘Huis ten Bos’ te
Geertruidenberg.
8.30 uur vertrek vanaf de Markt

Datum: zaterdag 5 oktober 2019.
Tijd: 8.30 uur vertrek vanaf de Markt nabij café ‘Huis ten Bos’ te Geertruidenberg.
Terugkeer in Geertruidenberg: ca. 18.30 uur
Aanmelden: vóór 10 september 2019 via het bijgevoegde aanmeldformulier.
Programma van de excursie:
In een comfortabele touringcar, van het Touringcarbedrijf Brabant Express, rijden we
naar Edam. De bus arriveert op de parking bij de St Nicolaaskerk aan de Grote Kerkstraat 59. (Van hieruit vangt ook de terugreis naar Geertruidenberg aan.) Vandaar
maken we een korte wandeling naar het chique restaurant L’Auberge Damhotel in het
centrum van Edam. Daar starten we onze excursie met 2 lekkere kopjes koffie of thee
met gebak.
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Ontvangstzaal

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

Speciale aandacht
www.canongeertruidenberg.nl
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Rabobank
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KvK nr. 40271212

Na de koffie brengt de helft van ons gezelschap( Groep A), een bezoek aan het Stedelijk Museum van Edam dat vlak bij het Restaurant gevestigd is in het ‘Steenen
Coopmanshuys’ dat tussen 1540 en 1550 werd gebouwd en werd gerestaureerd door
de architect Dr. Pierre J. H. Cuypers. Hij is onder meer bekend door zijn ontwerpen
van het Rijksmuseum en Centraal Station van Amsterdam.
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De andere helft van ons gezelschap ( Groep B) start met
een bezoek aan het 50 meter verder gelegen Stadhuis
van Edam uit 1737. In het Stadhuis doet één verdieping
dienst als dependance van het Museum.
Op beide locaties is geen lift aanwezig maar een korte
opgang via een trap.

Het Museum Edam uit 1550

Zowel het Coopmanshuys als het Stadhuis zijn niet alleen
van de buitenkant een bezienswaardigheid: Binnen vindt
u een gevarieerde collectie met verrassende details. Het
Museum neemt u mee langs de rijke historie van Edam:
scheepsbouw, keramische industrie, architectuur, notabele families en het gewone dagelijkse leven. De collectie
bestaat onder andere uit schilderijen, gravures en objecten uit familiebezit en bevindt zich op beide locaties.
Het Coopmanshuys is verder tot in het buitenland bekend
om zijn ‘drijvende kelder’, een waterdichte gemetselde
bak die op het grondwater drijft en dus op en neer beweegt. U kunt in de opening naar de kelder met uw voet
op de bak duwen om de bak van 3x3x2meter te laten
bewegen en het water te horen klotsen.
Hoewel Edam al in 1357 stadsrechten kreeg, dateert het
Stadhuis uit 1737. Het is gebouwd in wat wel Lodewijk
XIV-stijl wordt genoemd; zwaar, pompeus en symmetrisch. Op de eerste verdieping is de dependance van het
museum. In twee monumentale stijlkamers met prachtig
uitzicht over Edam is ieder jaar een wisselexpositie te
zien. In de rijk gedecoreerde hal boven is ook de museumwinkel gevestigd.
Het bezoek duurt ca. 30 minuten per Museum. Zodat na
ca een half uur Groep A naar het Stadhuis gaat en Groep
B naar het stedelijk Museum van Edam vertrekt.
Na beide bezoeken wandelen we terug naar het Restaurant L’Auberge voor een uitstekende lunch bestaande uit:
Vooraf een kop tomatensoep, verder bruin en wit brood,
krentenbrood, luxe gesorteerde broodjes, diverse soorten
vleeswaren, diverse soorten kaas, zoetwaren, kroket,
salades, Inclusief koffie of thee. ( andere consumpties
zijn voor eigen rekening).

Na de lunch worden we opgehaald door stadsgidsen van
de VVV voor een stadswandeling door het authentieke
historische centrum van Edam en duurt ongeveer een
uur.
Na afloop van deze activiteiten is er nog tijd voor b.v. een
bezoekje te brengen aan de St Nicolaaskerk welke gevestigd is aan de Grote Kerkstraat 59 of een terrasbezoekje, of een Edammer kaasje kopen .

Het Stadhuis van Edam uit 1737

Geschiedenis Edam:
Edam is een stad in de Nederlandse provincie NoordHolland. Samen met Volendam vormt Edam de gemeente Edam-Volendam. De stad Edam telt ongeveer 7380
inwoners.
De gehele gemeente Edam-Volendam telde op 1 april
2016 35.483 inwoners.
Edam ontstond bij een dam aan de rivier de IJe of E die
in de Zuiderzee uitmondde. Omstreeks 1230 werden de
zeegaten van de Zuiderzee afgedamd. Bij de dam moesten de goederen worden overgeladen en kon tol worden
geheven. Zo kon Edam tot een handelsplaats uitgroeien.
Scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel brachten
Edam tot grote bloei.
Volgens een legende zouden de Edammers in 1219 op
een kruistocht, de Haarlemmers te hulp zijn gekomen bij
de belegering van Damietta in Egypte. Als beloning voor
hun dappere optreden mochten de Edammers van de
Duitse keizer drie sterren in hun wapen opnemen.
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Graaf Willem V verleende Edam in 1357 stadsrechten,
niet in de laatste plaats uit eigenbelang. In deze tijd
woedde namelijk de strijd tussen de Hoeken en de Kabeljauwen: een gevecht om de macht tussen het grafelijke
gezag en de regenten in de steden. Het was voor Graaf
Willem V belangrijk om de steden aan zijn kant te krijgen.
Maar ook voor de inwoners stond veel op het spel. Zo
nam de rechtszekerheid voor de burgers toe, omdat
schout en schepenen nu zelf recht konden spreken. Heel
belangrijk is dat Edam toestemming kreeg om een nieuwe
haven naar zee te graven. Dit werden er twee: de Voorhaven en het Oorgat. Daarmee ontstond niet alleen een
veel betere scheepvaartverbinding met de stad, maar
binnen- en buitenlandse handelsschepen konden nu veel
makkelijker via het Purmermeer naar andere grote NoordHollandse steden varen.
Ook mocht driemaal per jaar een markt worden gehouden. Al deze gebeurtenissen droegen bij aan de economische groei van de nieuwe stad.
De kaasmarkt had vanaf de zestiende eeuw in belangrijke
mate de economie van Edam bepaald. Op 16 april 1526
kreeg Edam van keizer Karel V het recht van vrije week-

markt alsmede het recht van Waag, waarvoor jaarlijks 90
gulden aan de grafelijkheid moest worden betaald. Op 2
maart 1574 werd dit recht van Waag door Willem van
Oranje eeuwigdurend vergeven als dank voor de goede
samenwerking tijdens het beleg van Alkmaar.
In 1544 bepaalde Karel V dat de open verbinding van
Edam met de Zuiderzee moest worden gesloten om het
achterland te beschermen tegen de werking van eb en
vloed. Edam was hier zeer fel tegen gekant, omdat men
vreesde dat zonder de schurende werking van het getij
de haven zou kunnen dichtslibben. In 1570 vernielden de
Edammers dan ook de sluisdeuren. De sluis betekende
het einde van de ambities van Edam om nog eens tot
een grote havenstad uit te groeien.

__________________________________________________________________________
Programma-tijdschema:
8.30 uur:
Ca.10.15 uur:
Ca.10.30.-11.00 uur:
Ca.11.15 -12.00 uur:
Ca.11.15 -12.00 uur:
Ca.12.15 -13.00 uur:
Ca.12.15 -13.00 uur:
Ca.13.15 -14.15 uur:
Ca.14.30 -15.30 uur
Ca.15.30 uur:16.30 uur:
Ca.16.45 uur:
Ca.18.30 uur:

Vertrek op de Markt nabij café ‘Huis ten Bos’.
Aankomst bij Restaurant L’Auberge Damhotel. Keizersgracht 1
In Restaurant L’Auberge Damhotel 2 kopjes koffie/thee met gebak.
Groep A Rondleiding door het Museum van Edam. Damplein 8
Groep B Rondleiding door het Stadhuis van Edam. Damplein 1
Groep A Rondleiding door het Stadhuis van Edam.
Groep B Rondleiding door het Museum van Edam.
Lunch in Restaurant L’Auberge Damhotel. Keizersgracht 1
Stadswandeling door het authentieke historisch stadje Edam o.l.v. gidsen
Vrije tijd
Vertrek naar Geertruidenberg.
Aankomst in Geertruidenberg.

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 50 personen. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst
verwerkt, waarbij uiteraard zoals gebruikelijk onze leden en hun partners voorrang hebben op de introducés.
Meldt u zich daarom zo snel mogelijk aan door bijgaand inschrijfformulier ingevuld in te leveren.
De uiterlijke inschrijfdatum is 10 september 2019
Attentie:
De prijs voor leden in het bezit van een geldige Museumkaart: € 45,00 pp.
De prijs voor leden zonder geldige Museumkaart : € 48,00 pp.
De prijs voor niet-leden/introducés met een geldige Museumkaart: € 50,00
De prijs voor niet-leden/introducés zonder geldige Museumjaarkaart: € 53,00
Dus vergeet niet Uw geldige Museumkaart mee te nemen !
Voor verdere informatie 0162-520519 of via info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl

Let op: Annuleringen kunnen niet worden gerestitueerd. Het OKG bestuur aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid tijdens deze excursie.
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AANMELDFORMULIER EXCURSIE NAAR EDAM OP ZATERDAG 5 oktober 2019
Naam:

………………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………………….

Postcode:

……………… Woonplaats:………………………………………………….

Telefoon:

………………………………………………………………………………….

Mobiel:

………………………………………………………………………………….

In bezit van geldige Museumjaarkaart?

ja/nee

Ik kom/ Wij komen met ……………….personen
…….. Lid/Leden met Museumkaart à € 45,00 p.p

= €……………………

…….. Lid/Leden zonder Museumkaart á € 48,00 p.p

= € ……………………

…….. Niet-Leden/Introducé(s) met Museumkaart à € 50,00 p.p

= €……………………

…….. Niet-leden/Introducé(s) zonder Museumkaart á € 53,00 p.p .

= € ……………………
____________________

Totaal te voldoen

€ ……………………

Wij vragen u vriendelijk om U vóór 10 september 2019 aan te melden en te betalen. ( vol=vol )
1. Het volledig ingevulde formulier in de bus te doen of op te sturen naar Nassaustraat 13, 4931 XE Geertruidenberg of te bellen naar 0162-520519 of te mailen aan: info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
2. Gelijktijdig 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 EDAM 2019’.
Uw reservering wordt pas definitief als het te betalen bedrag op de rekening van de OKG is gestort.

Deelname aan deze excursie is geheel voor eigen risico. Het bestuur van de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tijdens deze
excursie

EDAM
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Spraakmakende opening tentoonstelling ‘Geertruidenberg onder vuur’
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ (OKG)
had geen beter moment kunnen kiezen voor de officiële opening op
zondag 23 juni van de tentoonstelling ‘Geertruidenberg onder vuur’.
Een zonnige dag, een bijzondere optocht bestaande uit de Dutch Pipes
and Drums, het Gilde St. Bavo uit Raamsdonk, compleet met vendeliers, leden van de Bergsche Battery en een M5 Half-track met aan het
stuur eigenaar Jan Caron en als passagiers wethouder John van Vugt
en OKG-voorzitter Jan van Gils en de start van de door stadspromotor
Joyce Hijmans en de gemeente georganiseerde Zomertoer, bracht
veel volk op de been. Na de officiële opening van de gratis toegankelijke tentoonstelling, die gehouden wordt in De Schattelijn, zagen veel
bezoekers dat het de OKG gelukt is een professionele en spraakmakende expositie in te richten die een historisch overzicht geeft van het
krijgsgeweld waar Geertruidenberg tussen 1304 en 1944 acht keer
mee te maken had.

Foto Jan Domenie

ziekprogramma, geplaatste kiosk en een met
bloembakken omgeven terras midden op de
Markt, zorgden voor de nodige sfeer.

Foto Jan Domenie

Vanaf de Emmaweg ging de optocht via de Koestraat naar de sfeervolle historische Markt. Een perfect decor voor de deelnemende groepen
die stuk voor stuk iets met de geschiedenis te maken hebben. Voorop
liepen de doedelzakspelers en trommelaars van de Dutch Pipes and
Drums uit Tilburg. Dit muziekkorps is in 1953 opgericht als een eerbetoon aan de Schotse bevrijders van de 15e divisie in oktober 1944. Het
korps werd gevolgd door het Gilde St. Bavo. Voorop liep de vaandrig
met daarachter de tamboers, de vendeliers, de Overheid ofwel het
bestuur en de met handboog bewapende (jeugd)schutters van het
Gilde. De grote kleurrijke groep toonde zich afgelopen zondag als een
fraai visitekaartje van de gemeente Geertruidenberg in het algemeen
en Raamsdonk in het bijzonder. De Gildeleden werden gevolgd door
nog zo’n visitekaartje van de gemeente. In dit geval een aantal leden
van de Bergsche Battery, de historische stadsmilitie van Geertruidenberg, die in binnen- en buitenland zo natuurgetrouw mogelijk de gebeurtenissen van 1593 naspeelt. De lansiers en muzikanten droegen
kleding waarmee ze tijdens de Tachtigjarige Oorlog niet op zouden
vallen. Dat zou de Half-track wel doen, want dat legervoertuig met aan
de voorzijde wielen met luchtbanden en achter rupsbanden, werd pas
tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet door de Amerikanen. Op de
Half-track stond ook het logo van de Eerste Poolse Pantserdivisie, de
bevrijders van Geertruidenberg op 5 november 1944. Het was eigenlijk
de bedoeling dat Caron met een tank Chaffe type M24 zou komen,
maar door dat plan haalde de gemeente een dikke streep, bang dat het
rupsvoertuig de toch al veel besproken keitjes op de Markt zou beschadigen.
Eigenaar van de Half-track Jan Caron bracht met het voertuig wethouder Van Vugt en OKG-voorzitter Van Gils naar de gezellig drukke
Markt. Een voor de Zomertoer, een tien zondagmiddagen durend mu-

Na een optreden van de Dutch Pipes and
Drums gaven de vendeliers van Gilde St.
Bavo een demonstratie, hetgeen ook een
kleurig en acrobatisch bewegingsspel genoemd mag worden. Van Gils overhandigde
de wethouder een exemplaar van het speciaal voor de tentoonstelling uitgegeven kleurrijk magazine, mede mogelijk gemaakt door
EM de Jong, de uitgever van De Langstraat.
Het magazine is zo lang de voorraad strekt te
koop tijdens de tentoonstelling evenals de 20
minuten durende film die te zien is in de tentoonstellingsruimte. Hierna volgde de officiële
opening, waarbij wethouder Van Vugt een
confettikanon leegschoot. Zo lag Geertruidenberg in feite voor de negende keer onder
vuur. De door de Oudheidkundige Kring
“Geertruydenberghe” georganiseerde jaarlijks
tentoonstelling gaat echter over de vorige
acht keer dat ‘Geertruidenberg onder vuur’
lag. Innames, belegeringen en verraad speelden een rol in de geschiedenis van Geertruidenberg evenals onder andere de Watergeuzen, Prins Maurits, Johan van Oldenbarneveldt en de Hoekse en kabeljauwse Twisten.
Op een bewonderenswaardige manier is het
de werkgroep van de OKG gelukt een tentoonstelling in te richten die zelfs in het
Rijksmuseum of het Nationaal Militair Museum niet zou misstaan. De tentoonstelling is
tot 15 september dagelijks van 13.30 tot
17.00 uur gratis te bezoeken en van 16 september t/m 30 november zaterdag en zondag
van 13.30 tot 17.00 uur.
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Mededeling van het OKG bestuur
Bestuurslid Anton Krols heeft te kennen gegeven per direct te willen stoppen met zijn functie als secretaris binnen
het bestuur van de OKG.. Anton blijft wel actief als bestuurslid.
Het bestuur dankt Anton voor zijn secretariaatswerkzaamheden van de afgelopen tijd
De functie van secretaris wordt tijdelijk waargenomen door oud-secretaris Chris van den Heijkant.
Het bestuur gaat naarstig op zoek naar een definitieve invulling van de functie van secretaris.
Leden welke graag in een bestuursfunctie, mede richting willen geven aan de toekomst van de Kring kunnen zich
altijd wenden tot de voorzitter of het secretariaat.
Het OKG bestuur.

Enthousiaste reacties over de OKG Tentoonstelling ‘Geertruidenberg
onder vuur’ o.a. van de Burgemeesters van Geertruidenberg en Hardinxveld- Giessendam.
Een groot aantal belangstellenden hebben intussen onze Tentoonstelling ‘Geertruidenberg onder vuur’ bezocht.
De dienst doende suppoosten en het secretariaat ontvangen en horen, niets anders dan zeer positieve reacties over
deze professionele en museale Expo.
Het speciaal voor de Tentoonstelling geschreven Magazine, in glossy stijl, en de geproduceerde DVD met historische
actiebeelden, worden als zoete broodjes verkocht.
Op een van de dagen melden zich hoog gezelschap voor de Expo. De Burgemeesters van Geertruidenberg en Hardinxveld-Giessendam vereerden onze Tentoonstelling met een bezoek.

Links: Burgemeester Jan Luteijn met naast hem Burgemeester Dirk Heijkoop.
Rechts: OKG suppoosten Wim van Alphen met naast hem Rinus Damsteegt.

Hieronder de reacties van de Burgemeesters, opgetekend in het gastenboek.

Reactie van de Burgemeester van Geertruidenberg de heer
Jan Luteijn

Reactie van de Burgemeester van Hardinxveld-Giessendam
de heer Dirk Heijkoop.
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Ook zeer jeugdige en enthousiaste kinderen genieten
van Expo.
Zoals daar een Oma welke dacht met haar kleinkinderen
een bezoekje, gezien hun leeftijd van een paar minuten,
te kunnen brengen aan de tentoonstelling. Dat viel haar

enorm mee, het werd namelijk een half uur. Aangetekend dient te worden dat toevallig stadshistoricus Bas
Zijlmans en artistiek-leider Ron Haveman aanwezig waren welke op spannende wijze de aandacht van de kinderen lang wisten vast te houden.

Bas en Ron als spannende verhalen vertellers

De tentoonstelling in de Schattelijn loopt nog tot 15 september 2019 en is dagelijks geopend van 13.30 tot 17.00
uur en van 16 september t/m 30 november zaterdag en
zondag van 13.30 tot 17.00 uur.

Groeten uit Brabant : Brabants dorpsleven in ansichten
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft
rond een nostalgische kaartenreeks een nieuwe site gemaakt: ‘Brabants Dorpsleven’ (www.brabantsdorpsleven).
De site is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de
initiatiefnemers en verzamelaars Jac. Biemans en Albert
Pennings. Meer dan 400 prentbriefkaarten online
Voor deze ansichtkaartenreeks werd het rauwe boerenleven vastgelegd, maar dan wel met een gouden randje van
poffers en zondagse kleding, mooie meisjes en schattige
boerenkinderen.

Daarnaast is dit ook de plek waar prentbriefkaartenverzamelaars van de reeks ‘Brabants Dorpsleven’ terecht
kunnen bij vragen en voor het uitwisselen van informatie.
In het onderdeel ‘Uitgevers’ delen we alle informatie die
wij hebben kunnen achterhalen over de naar schatting
1900 verschillende prentbriefkaarten, gerubriceerd naar
uitgever.
“Het is moeilijk om álle gegevens van al die kaarten te
achterhalen. Waar is de foto genomen en door wie, wanneer precies en wie staat er op? Jan Aerts (1930 – 2009)
heeft het fundament gelegd voor de inventarisatie van
deze collectie. Wij prijzen ons gelukkig dat we gebruik
kunnen maken van zijn uitgebreide verzameling en van
zijn aantekeningen. Jac. Biemans en Albert Pennings
voegden hun eigen bevindingen aan deze collectie toe en
ontwikkelden een site, waarvan deze een voortzetting is”,
vertelt Mathilde Min, beeldredacteur en samensteller.
Contact
Ga terug in de tijd op www.brabantsdorpsleven.nl. Heb je
herinneringen aan deze tijd of heb je aanvullingen, vragen
of opmerkingen? Laat het ons weten via het forum op de
site.

De site www.brabantsdorpsleven.nl is de plek waar iedereen online plaatjes kan bekijken van (en verhalen kan
lezen over) het Brabantse boerenleven van vroeger. Je
ziet het Brabant zoals dat in de eerste helft van de vorige
eeuw is vastgelegd op foto's en uitgegeven en verstuurd
werd als prentbriefkaart. Het zijn herkenbare én bevreemdende beelden van Brabantse binnenhuizen, Brabantse types, boeren en boerinnen aan het werk in het
veld, buurpraatjes en rust na gedane arbeid, de wekelijkse tocht naar de markt in de regio en gescharrel op het
erf. De prenten en verhalen nemen je mee terug naar de
Brabantse idylle van toen.
’s-Hertogenbosch, 24 juni 2019
Verzamelaars
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DIVERS NIEUWS
Ledenvaria:
Nieuwe leden:

DHr. R.P.M.Boelaars Geertruidenberg.
DHr. M.J.G. Eggebeen Geertruidenberg
Agenda:
- Lezingen Oudheidkundige Kring
17 oktober NNB
21 november Prof. A. Bijsterveld “De ontstaansgeschiedenis van het hertogdom Brabant”
19 december Cees Schuller “De geschiedenis
van de rondvaartboten in de Biesbosch”
- Vergadering bestuur OKG
- 10 september 2019,
- 22 oktober 2019,
- 3 december 2019,
- 14 januari 2020,
- 25 februari 2020,
- 7 april 2020,
- 19 mei 2020
- 30 juni 2020.
- studiedag De Dag van de Brabantse Volkscultuur
Aanmelden voor de studiedag kan uiterlijk tot 13 oktober. Wilt u bij aanmelding uw postadres vermelden
voor het sturen van de factuur? Wij zien u graag op
zaterdag 2 november in Berkel-Enschot. Erfgoed Brabant Postbus 1325, 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, Bezoekadres: Waterstraat 16, ’s-Hertogenbosch.
tel: 073 – 615 62 62
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/dag-van-debrabantse-volkscultuur/
- Tentoonstelling VOC Japan – Nederland van 24
februari t/m 1 september 2019 meer informatie? https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/voc-japannederland/?agenda_search
- lezing over de gevolgen van de sluiting van de
Haringvlietdam. Op 18 september. Door boswachter
Jacques van der Neut Heemkundekring Made &
Drimmelen, Hotel restaurant Het Trefpunt in Made,
aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.
- Lezing: “Zwaluw en de Biesbosch, leven in werken in
de Biesbosch in vroeger tijd”, 14 oktober 2019 uur om
19.30 uur, Locatie: Ons Belang, Lage Zwaluwe
- Tienduizenden archeologische rapporten nu digitaal, volg deze link
https://archeologieinnederland.nl/nieuws/tienduizendenarcheologische-rapporten-nu-digitaal
Planoverleg schema 2018/2019
Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie
Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten
vroegtijdig te bespreken. Meer weten volg deze link,
http://www.monumentenhuisbrabant.nl/nieuws/
Zie hier ook, ”Woonhuissubsidie vervangt fiscale aftrek
voor particuliere eigenaren rijksmonumenten”

Van onze bibliotheek
---------------------------------------------Circulatie heemkunde bladen
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
----------------------------------- ~ --------------------------------Onze bibliotheek is uitgebreid met tientallen boeken welke
ons geschonken zijn uit de nalatenschap van Janus van
Beek. In de volgende edities van KringNieuws zullen wij u
laten kennisnemen van de inventarisatie van deze boeken
alleen dan wanneer er ruimte is.

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. 8 is 27-09-2019. Het KringNieuws valt dan in de
week van 07-10-2019 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 lid is
maar wel geïnteresseerd in historie druk, de NieuwsFlits even af en doe die dan eens 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 KringNieuws

