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In deze uitgave van KringNieuws staan we stil bij het
onverwachte overlijden van bestuurslid Chris van den
Heijkant. Vanaf deze plaats wensen wij echtgenote Will,
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit
verlies. We hebben Chris leren kennen als een
gemotiveerd bestuurslid van de Oudheidkundige Kring
‘Geertruydenberghe’, die met een ongelooflijk inzet heel
veel tijd besteedde aan ‘zijn’ Kring. We zullen Chris
enorm gaan missen.
Terug naar de realiteit. Zoals we eerder hebben meegedeeld is het door de huidige
corona-maatregelen dit jaar niet mogelijk activiteiten te houden. Ook de
maandagavond-bijeenkomsten zijn daardoor komen te vervallen en ook het houden
van een nieuwjaarsbijeenkomst is nog onzeker. Het betekende ook dat onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) geen doorgang kon vinden. Zodra de
corona-crisis het toelaat zullen we in het nieuwe jaar een ALV organiseren.
Ook zullen de reeds geplande lezingen worden doorgeschoven naar 2021. Op 11
november ontvingen de leden een brief van het bestuur waarin daarvan melding
werd gemaakt. Daarin werd ook gevraagd uw goed- of afkeuring voor 1 december
kenbaar te maken aan onze voorzitter Jan van Gils op de herverkiezing als OKGbestuurslid van Ronald Ahrens en de verkiezing als OKG-bestuursleden van Jan
Hoek en Evert Visser. Daarop reageerden maar liefst 54 leden instemmend; er zijn
geen tegenstemmen. De eerstkomende bestuursvergadering in de nieuwe
samenstelling vindt plaats op 7 december.
Ondanks de onduidelijkheid over wat straks wel kan en mag in deze coronatijd is
het bestuur wel bezig met de toekomst. Zo is al gesproken over de tentoonstelling
2021. Dat jaar is het 600 jaar geleden dat de Elisabethsvloed plaatsvond en De
Biesbosch ontstond. Er is door het bestuur besloten tijdens de komende
tentoonstelling met name aandacht zal worden besteed aan de visserij, niet in de
laatste plaats omdat deze beroepstak een belangrijk rol speelde in de geschiedenis
van Geertruidenberg.
Begin volgend jaar zullen diverse leden benaderd worden deel te namen aan de
tentoonstellings-werkgroep. Mochten er leden zijn die voorwerpen hebben die
geschikt zijn voor de tentoonstelling, dan houden we ons van harte aanbevolen. Zo
kunnen we er met elkaar weer een spraakmakende tentoonstelling van maken.
Mocht u op een of andere manier iets bij willen dragen aan de vereniging, dan is er
altijd wel een leuke uitdaging die bij u past. Binnen het bestuur bruist het van ideeën
die de gemeenschap ten goede komen. Echter de continuïteit, het vinden van
personen die er de schouders onder willen zetten wil ons maar niet lukken. Maakt
u zich niet ongerust dat het veel tijd in beslag gaat nemen, dat beslist u zelf
er zijn ook activiteiten die maar enkele uren per jaar aandacht vragen.
Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid toe. We hopen dat u op een
gepaste manier een harmonieuze weg weet te vinden in het Coronabeleid.
We wensen u veel leesplezier met deze uitgave van KringNieuws.
Alvast fijne feestdagen

In memoriam
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Vanaf 2014 tot en met het laatstgehouden uitstapje op 5 oktober
2019 naar Edam organiseerde Chris de jaarlijks excursie; eerst
alleen en later samen met andere bestuursleden. Volgens Chris
bestaat een OKG-excursie uit vaste onderdelen: een comfortabele
touringcar, een spraakmakende excursie en, gezien de gemiddelde
leeftijd van de deelnemers, zo weinig mogelijk lopen. En zeker niet
te vergeten: een bijzonder uitgebreide lunch. Waar de reis ook naar
toe ging, nooit vergat hij zijn geboortestad Geertruidenberg. Toen
hem tijdens de laatstgehouden excursie naar het bijzonder
bezienswaardige plaatsje Edam gevraagd werd, wat hij van dat
stadje vond, was zijn ietwat gekleurde antwoord: ‘Best wel een
aardig plaatsje hoor, maar ’t is natuurlijk geen Geertruidenberg hè’.
Er was volgens Chris maar één oudste stad van Holland en dat is
natuurlijk ‘zijn’ Geertruidenberg. De Dordtenaren vond hij maar
geschiedenisvervalsers en die mocht hij dan ook niet zo graag; niet
in de laatste plaats omdat de Dordtenaren in 1420 Geertruidenberg
in brand hadden geschoten.

Totaal onverwacht is Chris van den Heijkant
op 22 oktober 2020 aan een hartaanval
overleden. Chris stond nog midden in het
leven en fungeerde bijna dagelijks als
drijvende kracht van de Oudheidkundige
Kring ‘Geertruydenberghe’.
Chris is in 2009 bestuurslid geworden en
tegelijkertijd toegetreden tot de redactie van ‘De
Dongebode’. Hij was mede betrokken bij de
uitgave van diverse boeken, zoals ‘Kleine
Monumenten’ en de boeken in de reeks
‘Panden en Standen’. In 2010 werd Chris
secretaris en deze taak heeft hij tot aan zijn
dood vrijwel onafgebroken verricht. Van 2009
tot 2015 verzorgde hij ook de rondzending van
de tijdschriften van andere heemkundekringen
uit de OKG-bibliotheek en de verkoop van de
door de ‘Kring’ uitgegeven boeken.

De laatste jaren maakte Chris ook deel uit van de Werkgroep
Tentoonstellingen en was hij een van de suppoosten. Met een voor
hem kenmerkende gedrevenheid wist hij nakomelingen van Jasper
de Bruijn, wijnhandelaar en voormalig burgemeester van
Geertruidenberg, over te halen zijn bureau en jaren later een
schilderij, dat nota bene op Curaçao hing, te schenken aan
Museum De Roos. Chris wist steeds weer nieuwe OKG-leden te
werven en wist sommige leden zo te enthousiasmeren dat ze
bestuurslid werden. Hij was voor de ‘Kring’ een gewaardeerd en
kundig secretaris en de ‘spin in het OKG-web’. Wij zullen Chris
enorm gaan missen, niet alleen door zijn inzet voor de OKG, maar
ook door zijn gevoel voor humor, zijn zorgzaamheid en zijn strijd
om het behoud van het historisch erfgoed in Hollands oudste stad.
Zijn stad!
De afscheidsdienst vond op vrijdag 30 oktober 2020 door de
coronatijd in kleine kring plaats in het Yardenhuis van Brabant in
Oosterhout.
Bestuur
en
leden
van
de
Oudheidkundige
Kring
‘Geetruydenberghe’ wensen zijn vrouw Will, zoon Henri, dochter
Claudia, schoonzoon Bart en de kleinkinderen Marijn en Pascale
heel veel sterkte met het enorme verlies.

Liep Napoleon over de Keizersdĳk of was hij nooit in Raamsdonksveer?
DOOR FABIAN EIJKHOUT
Keizersdijk, Place Napoleon en Keizersveer. Het zijn verwijzingen naar keizer Napoleon Bonaparte. Althans, dat hoort
bij de legenden die gaan in Raamsdonksveer. Maar klopt dat eigenlijk wel?
Bas Zijlmans zocht het uit en schreef er het boek ‘Via het
Raamsdonksveer naar Geertruidenberg’ over. Het had
een feestelijk moment moeten zijn, de overhandiging van
het boek. Door de huidige situatie was het slechts een kort
momentje.
Bert Joosen van Veers Erfgoed overhandigde Zijlmans het
eerste exemplaar thuis, daar waar al gigantisch veel
boeken en verhalen een plekje hebben gekregen in de
kasten. Zijlmans bladert door het boekwerk dat hij nu voor
het eerst in handen heeft. “Ik lever dit in,” zegt de schrijver
als hij naar een flinke stapel met papieren wijst. Tekst en
foto’s afgedrukt op A4. “Platte tekst noem ik dat. Dit kan ik
niet. Ik ben hier heel blij mee natuurlijk, dit is een
meerwaarde voor mijn tekst. Het ziet er heel mooi uit.” “Ik
loop misschien al dertig jaar met dit idee rond,” zegt

Bert Joosen overhandigt Bas Zijlmans de
eerste uitgave van het boek
Vervolg op pagina 3
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Zijlmans over het verhaal rondom Napoleon. “Met het idee
om uit te leggen hoe het nu eigenlijk zit. Er gingen in het
verleden allerlei verhalen rond bij de bevolking. En dat
wordt steeds erger. Ik wilde op papier zetten hoe het wel
is. Dat is het uitgangspunt.
In 1810 was keizer Napoleon in deze regio,
Geertruidenberg, Breda, Den Bosch. Het was één dag en
hij was alweer door. Hij reisde de vestingwerken af om te
kijken of ze er goed uitzagen en ging dan weer verder.
Maar dat ging heel anders dan de legendes op ’t Veer. Die
hoorde ik vroeger natuurlijk ook toen ik jong was. Maar het
is niet helemaal gelopen zoals de verhalen gaan.”
Vanuit zijn hobby schreef hij het ‘artikel’, zoals Zijlmans
het boekwerk noemt.

Bas Zijlmans aan het woord over keizer Napoleon

Onderzoek doen, dat doet hij eigenlijk al zolang als hij het
zich kan herinneren. “Maar het is wel anders als je het
vergelijkt met hobbyisten. Ik doe dit wel beroepsmatig. Ik
vermeld waar ik mijn informatie vandaan heb gehaald en
waar het terug te vinden is. Ik leg ook uit wat het allemaal
betekent. En ik ga alleen af op originele bronnen. Ik ga
niet af op wat mensen mij vertellen.” En daardoor ligt er
nu een verhaal over Napoleon en zijn komst en activiteiten
hier, of juist het uitblijven van zijn komst en
gebeurtenissen die er nooit zijn geweest.
Het verhaal gaat over het Kartuizerklooster, over de weg
van Napoleon en bijvoorbeeld ook over het logeren in De
Ark. Zijlmans lacht er even bij. “Onmogelijk,” zo is hij
stellig.
Na de uitleg blijkt ook wel waarom hij het zo stellig zegt.
“Napoleon reisde met een gezelschap van een paar
honderd man, daarnaast was er een garde van een paar
honderd soldaten. Het was gewoon godsonmogelijk. Ze
konden alleen in kazernes verblijven.”

Illustratie Keizer Napoleon

vervolgens ook ‘gesloopt en weg geﬂikkerd’ werd. “Ze
hebben er wat keien uitgehaald en een strookje van elf
meter bij een meter gemaakt. Er kwam daar een
gezelschap verkleed voor de opening. Maar ze waren
verkleed als koning Lodewijk Napoleon met zijn pakkie,
Maar in het verhaal komt ook het beeldje van een met een niet als keizer Napoleon. Koningen hadden hele andere
bal spelend meisje terug, historische feitjes zijn er te lezen kleding dan keizers. Die geef ik wel even een veeg uit de
en er komt antwoord op de vraag waar de naam Sandoel pan,” sluit hij met een glimlach af.
nu echt vandaan komt. “Dat soort dingen zijn ook mijn De eerste druk bestaat uit honderd boekjes, die vanaf
sterkte. Ik ben een beetje autistisch, ik zoek dit allemaal komend weekend in de verkoop gaan. Uitgegeven door
— als het kan tot de bodem — uit.” Zo kwam Zijlmans ook Veers Erfgoed. ]oosen is er blij mee. “We hebben al wat
uit bij bonnetjes uit 1810, met geldbedragen die boeken liggen, maar dit is ook weer een echte aanwinst
uitgegeven waren voor de komst van de keizer. Het ging voor het Erfgoed,” zegt hij tevreden. Commercieel is het
om veel geld voor die tijd. “Maar als ik naar andere steden niet. “Of we eventueel iets overhouden moet nog blijken.
kijk dan denk ik: in Geertruidenberg hadden we weinig In eerste instantie steken we er alleen geld in. Maar als er
over voor de keizer.” De bonnetjes staan, met tekst en iets overblijft, dan stoppen we dat in de organisatie van
uitleg, afgedrukt in het boek. Net als kaarten, prenten, het Fèrs talenfestival dat we in de zomer willen
portretten en een recente foto uit Oosterhout, waar de organiseren. Een festival over de Veerse taal.”
echte weg gevonden werd, maar volgens Zijlmans
Vervolg op pagina 4
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Het KASTEEL GEERTRUIDENBERG
GRENS HOLLAND-BRABANT 1325
ZUIDERWATERLINIE ‘AVANT LA LETTRE’

Aan het begin van de 14e eeuw is de grenslijn tussen het
graafschap Holland en het hertogdom Brabant omstreden
en moeilijk verdedigbaar.
De grensgeschillen leiden tot veelvuldige twisten tussen
Holland enerzijds en Brabant en de Baronie van Breda
anderzijds. Na de Brabantse overrompeling van
Geertruidenberg in 1304 en de nederlaag in 1318-1319 in
de oorlog tegen Brabant, worden in 1325 de onderlinge
grensgeschillen beslecht en de grenslijn wordt definitief
bepaald.

Dat er haast geboden is bij de bouw van het kasteel, blijkt
uit de eis van de graaf dat het kasteel binnen twee jaar
gereed moet zijn.
Met de kastelen van Geertruidenberg, Oosterhout,
Zevenbergen en
Heusden, meent de graaf de
zuidwestelijke grens van het graafschap voldoende te
hebben beveiligd. De grens loopt dwars door een waterrijk
gebied, dat wordt gevormd door hoog gelegen
zandopduikingen,
omgeven door moeras- en
veengebieden, en rivieren. Feitelijk gezien kan deze
grens, in de hoedanigheid van een natuurlijke waterGraaf Willem III (1287-1337) van Holland beseft dat de barriere, worden beschouwd als de voorloper van de
grenzen van zijn graafschap beter beschermd dienen te Zuiderwaterlinie.
worden. Om dat te bewerkstelligen beleent hij in 1323 zijn
kamerling Willem van Duvenvoorde (1290-1353) met het Het Bergse kasteel vormt in de 14e en 15e eeuw een
schoutambt van Geertruidenberg en draagt hem op om bij belangrijke schakel in de verdediging van de grens tussen
de stad een steenhuys ende eene veste (versterkt en het graafschap Holland en het hertogdom Brabant, en de
ommuurd kasteel) te bouwen. De graaf geeft hem stad wordt dan ook lange tijd “De Sleutel van Holland”
daarvoor alle onse quareelen (bakstenen) die wij hebben genoemd.
doen maecken tot Sinte Gertruydenberghe.

EEN WAARSCHIJNLIJK
CORRECTE AFBEELDING
VAN HET KASTEEL (SLOT),
MS-KAART, 1520.

Vervolg op pagina 5
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FICTIEVE AFBEELDING VAN HET KASTEEL Aº 1417,
PENTEKENING 18e-EEUW.

DE ONDERGANG VAN HET KASTEEL
De ondergang van het kasteel van Geertruidenberg is te
wijten aan een langdurige politieke twist: genaamd de
“Hoekse en Kabeljauwse Twisten”. Het eerste grote beleg
van het kasteel vindt plaats van begin oktober 1351 tot 18
augustus 1352 tijdens een troonstrijd om de heerschappij
over
Holland,
Zeeland
en
Henegouwen.
De
hoofdpersonen in deze strijd zijn keizerin Margaretha
(Hoeks) en haar zoon Willem V (Kabeljauws).
De bezetting van het kasteel bestaat uit de Hoekse
kastelein Filips van Polanen en 34 man krijgsvolk. De
aanvallende Kabeljauwse partij wordt gevormd door
detachementen van de steden Dordrecht, Haarlem, Delft,

Leiden én Geertruidenberg! Hieronder bevinden zich
twaalf prominente Hollandse edelen. De bezetting van het
kasteel wordt uitgehongerd en moet zich uiteindelijk
overgeven aan Willem V, die daarvoor uit Dordrecht naar
Geertruidenberg is gekomen. Het kasteel loopt grote
schade op maar wordt weer hersteld.
De Hoekse en Kabeljauwse Twisten laaien in 1420
opnieuw op omdat familieleden elkaar bestrijden om de
heerschappij over Holland. Ditmaal zijn de Hoekse gravin
Jacoba van Beieren en haar Kabeljauwse oom hertog Jan
van Beieren de hoofdpersonen. De kastelein van

DEEL VAN DE KASTEELMUUR TIJDENS HET BODEMONDERZOEK IN 2002.

Vervolg op pagina 6
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Geertruidenberg, Dirk van de Merwede, een vriend van
Jacoba van Beieren en hertog Jan IV van Brabant, staat
aan haar zijde. Jacoba van Beieren neemt tijdelijk haar
toevlucht tot het Bergse kasteel. Jan van Beieren vestigt
zich te Dordrecht, dat zijn zijde kiest. Omdat de Bergse
burgerij neigt naar de Kabeljauwse kant waarschuwt Dirk
vooraf de Bergenaren om vooral de Dordtenaren buiten de
stad te houden, zo niet, dan zal hij de stad in brand steken:
tot wat tijden dat ghy die van Dordrecht in u stede laet
komen, so segghe ic u voorwaer, dat ic ’t vyer in u stede

schieten sal. De burgerij slaat de waarschuwing van Dirk
in de wind, en zodra de Dordtenaren met hun ‘soudeniers
ende knechten’ (huurlingen, krijgsvolk) voor de stad
verschijnen, openen zij de stadspoorten. Het kasteel wordt
omsingeld, maar Dirk slaat alle stormaanvallen af en uit
woede schiet hij op Sint Lambertusdag (17 september) ’s
middags om vier uur, overvloedig het vuur in alle hoeken
van de stad, die nagenoeg geheel afbrandt. Na dit echec
worden Kabeljauwse versterkingen naar Geertruidenberg
gezonden om de brand te wreken. Ze brengen kanonnen

VOORBEELD VAN EEN WEERMUUR MET
WEERGANG (WALLWALK).

mee en bestoken daarmee het kasteel, dat grote schade
oploopt en waarvan onder meer twee torens vernield
worden. Dirk van de Merwede houdt het beleg 26 weken
uit, maar moet uiteindelijk capituleren en uitwijken naar
Breda. Ook nu wordt het kasteel herbouwd.
Aan het eind van de 15e eeuw is het kasteel nog slechts
een nutteloze ruïne en een reden voor het stadsbestuur
om in 1523 keizer Karel V, die eveneens graaf van Holland
en eigenaar van het kasteel is, te verzoeken om die te
mogen afbreken voor de verbetering van de stad. In 1525
geeft de keizer daarvoor zijn toestemming. Het slopen kan
beginnen en in 1547 wordt de allerlaatste bovengrondse
steen van het kasteel afgebroken!

Vier en een halve eeuw later worden in de periode
december 2000 - mei 2002 door de Archeologische
Werkgroep
van
de
Oudheidkundige
Kring
“Geertruydenberghe” meerdere
fundamenten van het kasteel opgegraven. In 2017 wordt
een plan gepresenteerd om een deel van het kasteel
bovengronds zichtbaar te maken.

Bas Zijlmans
Geertruidenberg, 10 juli 2020.
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Redactielid De Dongebode schrijft boek over ‘Visserij in Noord-Brabant’
Van Piet Martens uit Oosterhout, al zeer lang een
gewaardeerd lid van redactie van De Dongebode,
verscheen onlangs het boek ‘Visserij in Noord-Brabant’.
Met sportvissen heeft hij niets, maar met de beroepsvisserij des
te meer. Eerder schreef Martens al een dissertatie over de
zalmvisserij in de Biesbosch en later een boek over de
Ankerkuilvisserij op het Hollands Diep. In zijn laatste boek komt
niet alleen de Biesbosch aan bod, waar in de 16e en 17e eeuw
veel op zalm, elft en steur werd gevist, maar ook over de
weervissers van Bergen op Zoom, de Ankerkuilers van het
Hollands Diep, de groete zegenvisserijen op zalm in de Nieuwe
Merwede en onder meer over de vissers van Werkendam en
Woudrichem.
Het fraai uitgevoerde boek is voorzien van tal van afbeeldingen
en foto’s die een fraai beeld geven van de visserij in NoordBrabant. Het boek is o.a. verkrijgbaar bij Uitgeverij Verloren. De
kennis van Piet Martens over de visserij is enorm. Het bestuur
van de OKG is dan ook bijzonder blij met de toezegging van
Piet Martens mee te willen werken aan de inrichting van de
tentoonstelling 2021, met als thema ‘Visserij’ (JH).

Ter herkenning Het boek

Uitslag RABO CLUBSUPPORT 2020
De oudheidkundige kring bedankt iedereen voor elke stem
die u ons heeft gegeven!
Ongeveer een week geleden werden de uitslagen van de
RABO-clubsupport bekend gemaakt en werden wij als
vereniging aangenaam verrast met het resultaat.
368 verenigingen en stichtingen hebben dit jaar
deelgenomen aan Rabo ClubSupport, er is ruim 25.000
keer gestemd door de leden van de bank én er was dit jaar
€ 150.000 te verdelen. Dat betekent dat elke stem bijna €
6,- vertegenwoordigt!

Tijdens zijn show werd de top tien van de RABOclubsupport actie bekendgemaakt.
De Oudheidkundige Kring werd dit jaar goed gewaardeerd
en we mochten een bedrag van € 436,65 ontvangen. Het
voelt als een warme waardering van de gemeenschap
voor de inzet van onze verenging. Dank u allen voor deze
steun, daar krijgen ook wij weer energie van om door te
gaan.
Ook een bedankje voor de Rabobank die actie heeft
georganiseerd is op zijn plaats. Het initiatief clubsupport
biedt verenigingen toch weer kansen iets extra’s te doen.

Dit jaar was het door het Coronavirus niet mogelijk voor
de RABO-organisatie zoals gebruikelijk een evenement te
organiseren zodat het de bedragen op een fysieke wijze
konden worden toebedeeld. Maar de organisatoren van
de RABO-bank hadden hiervoor een mooi alternatief
gevonden. Een show met niemand minder dan onze Andy
Marcellissen die als wielrenner zijn ervaringen deelde over OUDHEIDKUNDIGE KRING ‘GEERTRUYDENBERGHE’
zijn deelname aan “de wielerkoers” die ook u heeft kunnen dankt alle leden voor hun steun in RABO CLUBSUPPORT
volgen via de uitzending van de SLOG.
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DIVERS NIEUWS
Ledenvaria:
Nieuw leden:
Dhr. en Mevr. Simons- Bachman
Dhr. B.Scheffers
Dhr. H. Boekwijt
Dhr. R.Simons
Dhr. T. Sol, Geertruidenberg

Agenda:
- Lezingen Oudheidkundige Kring
Alle lezingen zijn tot nadere richtlijnen in het Cornabeleid gecanceld het bestuur zal u zo snel mogelijk
informeren hoe en wanneer we hier gevolg aan kunnen
geven.
19 november, Karel Loeff, De kermis komt!
17 december, Jan Pieter Six, Waterloo, om de
toekomst van Europa
- Vergadering bestuur OKG
Nog geen vergaderschema opgesteld.
- Tienduizenden archeologische rapporten nu
digitaal, volg deze link
https://archeologieinnederland.nl/nieuws/tienduizende
n-archeologische-rapporten-nu-digitaal
Planoverleg schema 2019/ 2020
Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie
Noord-Brabant
de
mogelijkheid
om
ingrijpende
restauratieen
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-kringgeertruidenberg.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. 1 - 2021 is in verband met het coronabeleid nog
niet bekend. We proberen u zo snel mogelijk op de
hoogte te brengen.
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 of vraag een gedrukt exemplaar aan van het
KringNieuws 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

