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Datum:
zaterdag 1 OKTOBER 2022
Tijd:
8.30 uur vertrek vanaf de Markt nabij café ‘Huis ten Bos’ te
Geertruidenberg.
Terugkeer in Geertruidenberg: ca. 17.00 uur
Aanmelden: vóór 15 augustus 2022 via het bijgevoegde aanmeldformulier.
Met veel plezier nodigt het Bestuur van de Oudheidkundige Kring
‘Geertruydenberghe’ haar leden uit voor de jaarlijkse excursie, op zaterdag 1 oktober
2022, ditmaal naar de historische stad WOERDEN ( per luxe touringcar maximaal 50
personen, vol=vol )
Introducees zijn welkom maar leden hebben uiteraard voorrang.
Wij hebben vele positieve reacties gehad over de excursie 2021, welke bestond uit een
rondtoer met de bus, onder begeleiding van een gids en historicus, over de Utrechtse
Heuvelrug met zijn talrijke kastelen, en een bezoek aan het vestingstadje Wijk bij
Duurstede. Mede door het mooie weer en de enthousiaste deelnemers, kunnen we
terugkijken op een zeer geslaagde excursie.
Dit jaar bezoeken we de historische stad Woerden,
gelegen in het westen van de provincie Utrecht. De
gemeente Woerden bestaat uit 4 kernen met in totaal
+/- 50.000 inwoners; de grootste kern, de stad
Woerden telt +/- 38.000 inwoners. De stad kent een
rijke Romeinse historisch en bestaat bekend om haar
prachtige omgeving. Woerden viert dit jaar 650 jaar
Stadsrechten. Het hele jaar 2022 staat in het teken
van deze verjaardag. In het Stadsmuseum, waaraan
wij een bezoek brengen, is er een speciale
tentoonstelling aan gewijd.
Woerden is één van de vele historische steden in Nederland, die dit jaar ook uitgebreid
stilstaat bij het Rampjaar 1672, nu 350 jaar geleden, het jaar dat het einde van de
Gouden Eeuw markeert. Het jaar 1672 is het jaar dat de Republiek werd aangevallen
door Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Het is ook het jaar dat de
raadspensionaris Johan de Witt en zijn broer werden vermoord. Een belangrijke rol bij
het terugdringen van de vijand, in Woerden e.o. voornamelijk de Fransen, hebben de
Waterlinies gespeeld.
De streek rond Woerden heeft een 1672 veel te verduren gehad van de Fransen, wat
opvallend lijkt op wat de Russen momenteel in Oekraïne laten zien: zich niet alleen
richten op militaire doelen, maar met opzet ook burgers zo hard mogelijk treffen. Wat
dat betreft is de wereld er in 350 jaar niet erg op vooruit gegaan.
In het Stadsmuseum en bij de VVV-rondwandeling met gids, zal uitgebreid worden
stilgestaan bij het Rampjaar 1672 en de betekenis van de Waterlinie.
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Programma excursie:
In een comfortabele touringcar, van het Touringcarbedrijf DUTAX rijden we naar WOERDEN. Daar starten we onze
excursie om +/- 09.30 uur in het fraaie Grand-Cafe Plein 7, gelegen aan een pittoresk kerkplein, met een heerlijk kopje
koffie/thee met gebak. (We stappen in en uit voor het VV-kantoor en is een 200 meter lopen.)
Er wordt twee maal koffie/thee geschonken, andere of meer consumpties zijn voor eigen rekening!
Na de koffietijd om 10.30 uur, brengt groep A (+/- 25
personen) een bezoek aan het Stadsmusem, met
aandacht voor 650 Stadsrechten Woerden en
herdenking Rampjaar 1672, nu 350 jaar geleden. In
overleg met de directie van het museum is besloten geen
gebruik te maken van een aparte gids in het museum
omdat bij de VVV-wandeling met gidsen, veel informatie
zal worden gegeven over de historie van de stad op zich,
en in relatie tot het rampjaar 1672.
Het bezoek aan het museum zal ongeveer 30-45
minuten duren.
Indien u ingeschreven hebt met museumjaarkaart
gaat u, na tonen van de kaart, als eerste naar binnen,
waarna we voor de overige kunnen afrekenen.
Na de koffie, om 10.30 uur, brengt groep B (eveneens +/- 25 personen) een bezoek aan de Petruskerk, eveneens gelegen
aan het Kerkplein. Op de plek waar de kerk nu staat, heeft eerder een houten kerk gestaan. In de 13e eeuw werd de
toenmalige houten kerk vervangen door een stenen gebouw en in de loop der eeuwen uitgebouwd tot een drie beukige
pseudobasiliek.
In het RAMPJAAR 1672 brandde de toren van het dak af, nadat de Franse bezetter met vuur een signaal wilde geven
aan hun troepen in Utrecht. In het kerkinterieur liggen oude beelden, die tijdens de beeldenstorm waren begraven en
later weer gevonden zijn.
Het bezoek aan het de kerk zal eveneens ongeveer 30-45 minuten duren en een gids zal ons uitgebreid informeren over
de geschiedenis en de bezienswaardigheden van de kerk.
Het is de bedoeling dat om 11.15 uur de groepen A en B wisselen, groep A brengt een bezoek aan de Petruskerk en
groep B brengt een bezoek aan het Stadsmuseum. Het ochtendprogramma eindigt om 12.00 uur.
Van 12.00 uur tot 13.30 is het tijd voor een heerlijke lunch, eveneens in Grand-Cafe Plein 7.
`

Voor de lunch hebben we het volgende in gedachten:
12 uurtje:
- kopje huisgemaakte tomatensoep
- diverse broodjes en sandwiches met verschillende soorten beleg (boerenkaas, gerookte zalm en eiersalade).
(in totaal 2 broodjes p.p.)
- Verse fruitsalade
- 2 consumpties (koffie, thee, melk, karnemelk)
Consumpties die vallen buiten dit menu komen voor eigen rekening en moeten ter plaatse worden
afgerekend !!!!
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De verdere middag brengen we door in historische stad Woerden. Zoals gebruikelijk bieden wij u de mogelijkheid het
historisch stadje te leren kennen onder leiding van een VVV-stadsgids. De start van de rondwandeling is bij VVV Woerden
aan de Emmakade 6A. De rondwandeling met gids duurt ongeveer 1,5 uur. Daarna is er nog 1 uur voor vrije tijd in het
mooie Woerden met haar vele winkeltjes en terrassen.
We bieden u deze keer echter ook de mogelijkheid de stad individueel of in kleiner groepsverband te verkennen aan de
hand van een door ons opgesteld uitgebreid informatieboekje. Deze optie biedt u de gelegenheid de rondwandeling en
de zogenaamde vrije tijd te combineren
Programma-tijdschema:
-

8:30 uur:
Vertrek op de Markt nabij café ‘Huis ten Bos’.
Ca. 09:30 uur:
Aankomst in Woerden. (Uitstappen voor het VVV)
09:30.-10:30 uur:
In Grand-café Plein 7, Kerkplein 7, kopje koffie/thee met gebak.
10.30- 12.00 uur:
In 2 groepen van ieder 25 personen, bezoek Stadsmuseum, Kerkplein 6, en bezoek
Petruskerk, Kerkplein 5. Tijdsduur 30-45 minuten. Om 11.15 uur wisseling van bezoeklocatie.
12:00- 13:30 uur:
Lunch in Grand-café Plein 7, Kerkplein 7.
13:30-15:00 uur
Rondwandeling door het historisch stad Woerden o.l.v. een gids of individueel / groepsverband zonder gids en met een informatieboekje.
15:00 uur:
Vrije tijd
16:00 uur:
Vertrek naar Geertruidenberg. (Opstapplaats voor het VVV)

(dringend verzoek om tijdig, dus voor 16.00 uur, aanwezig te zijn bij de bus, de bus vertrekt om
16.00 uur)
-

Ca. 17:00 uur:

Aankomst in Geertruidenberg.

Het maximale aantal deelnemers bedraagt 50 personen. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst geboekt,
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 15 augustus.
De prijs voor leden in het bezit van een geldige Museumkaart: € 49,00 pp.
De prijs voor leden zonder geldige Museumkaart : € 52,00 pp.
De prijs voor niet-leden/introducés met een geldige Museumkaart: € 54,00 PP.
De prijs voor niet-leden/introducés zonder geldige Museumjaarkaart: € 57,00 pp.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij;
John François 06 50 63 06 71 of
Theo Schneijdenberg 06 11 95 46 77
Mailen kan ook john.francois@hotmail.com of schneijdenberg1@yahoo.com
Uw aandacht voor het volgende;
Individuele annuleringen kunnen niet worden gerestitueerd. Het OKG bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
tijdens deze excursie. Wanneer door maatregelen vanuit de regering de excursie moet worden afgelast worden
betalingen gerestitueerd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oproep vrijwilligers ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ook dit jaar verzorgt de Oudheidkundige Kring weer een zomertentoonstelling dit kunnen we alleen doen met
voldoende steun van onze leden en steun vanuit de gemeenschap Geertruidenberg. We vragen u daarom zich
beschikbaar te stellen als suppoost voor deze tentoonstelling die geopend is op woensdag tot en met zondag vanaf
van 16 juli tot 25 september van 13:30 tot 17:00 uur.
Als suppoost ontmoet je vele mensen met interesse voor historie en het onderwerp. Je bent niet alleen we hebben als
uitgangspunt dat er twee personen als suppoost aanwezig moeten zijn. Dus ervaring hiermee is niet nodig.
Dit jaar heeft Corrie van Wietmarschen aangegeven dat het haar wel wat veel wordt de gehele organisatie van
suppoosten op zich te nemen, daarom zal ik John François haar ondersteunen. We hopen dat u uzelf opgeeft bij
Corrie of bij mij. Liefst voor een of meer dagen in de week maar het kan natuurlijk ook voor een paar dagen.
Telefoon: Corrie 0162 513006 of John 06 506 306 71
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AANMELDFORMULIER EXCURSIE NAAR WOERDEN OP ZATERDAG 1 oktober 2022
Naam:

………………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………………….

Postcode:

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

Telefoon

………………………………………………………………………………….

Mobiel*:

………………………………………………………………………………….

Email adres*………………………………………………………………………………….
*

Graag uw e-mail adres en mobiel nummer invullen ivm berijkbaarheid

Ik kom/ Wij komen met ……………….personen
……. Lid/Leden in het bezit van een geldige Museumkaart: € 49,00 pp.
……. Lid/Leden zonder geldige Museumjaarkaart :

= € ……………….

€ 52,00 pp. = € ……………….

……. Niet-leden/introducés met een geldige Museumkaart: € 54,00 PP. = € ……………….
……. Niet-leden/introducés zonder geldige Museumrkaart: € 57,00 pp. = € ……………….
_________________
Totaal te voldoen

= € ……………….

Geeft u ook even aan of u gebruik wilt maken van een gids voor de rondleiding door Woerden
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
(U kunt namelijk ook op eigen gelegenheid gaan met de route kaart (met beschrijving) die u
ontvangt en zo zelf uw tijd indelen.)
Wij vragen u vriendelijk om, in verband met de voorbereidingen, vóór 15 augustus 2021 aan te
melden en te betalen. ( vol=vol )
1. Het volledig ingevulde formulier in de bus te doen of op te sturen naar:
Koestraat 65, 4931CR of te mailen aan: info@oudheidkundige-kring-geertruidenberg.nl
2. 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 WOERDEN 2022’.
Uw reservering wordt pas definitief als het te betalen bedrag op de rekening van de OKG gestort
is.
Deelname aan deze excursie is geheel voor eigen risico. Het bestuur van de Oudheidkundige
Kring “Geertruydenberghe” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tijdens deze excursie.

Vergeet uw museumjaarkaart niet mee te nemen!!
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Verslag lezing: " 600 jaar Biesbosch! ".
Datum:
Spreker:
Locatie:

donderdag 19 mei 2022
Lotte Jensen
de winterkerk Geertruidskerk.

Op donderdag 19 mei vond in de Geertruidskerk een lezing plaats
onder de titel ‘600 jaar Biesbosch’. De lezing, die werd verzorgd door
prof. dr. Lotte Jensen, was georganiseerd door Paul Koedijk,
beheerder van de eeuwenoude kerk in Geertruidenberg. Het bestuur
van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ had ervoor
gezorgd dat leden van de ‘Kring’ gratis toegang hadden. Onderstaand
een verslag van een geslaagde lezing.
De Sint-Elisabethsvloed van 1421 was een watersnoodramp die het
gehele Biesboschgebied onder water zette en veel gevolgen had. Er
vielen, naar men zegt, duizenden doden en het was een klap voor de
plaatselijke economie. Bij die duizenden doden moeten we toch
Lotte Jensen in de uitvoering van haar lezing
vraagtekens zetten.
De gebieden waren niet dicht bevolkt en het was ook niet zo dat er een overstroming
plaatsvond maar dat dit meerdere overstromingen in jaren waren. We denken dan
eerder aan enkele honderden doden.
Ondanks deze twijfels is er één verhaal dat nog steeds wordt verteld. Het verhaal
van het aangespoelde wiegje.
Omdat het verhaal al eeuwenoud is, is het lastig om te bepalen of het wel echt is
gebeurd. Het verhaal van het aangespoelde wiegje gaat over het meisje Beatrix.
Tijdens de Sint Elisabethsvloed was ze nog een kleine, hulpeloze baby. Ze dreef in
een waterdicht Brabants wiegje over het water en schommelde flink heen en weer
door de storm. Er wordt gezegd dat een kleine kat op het wiegje zat en het in balans
hield. In Dordrecht zagen mensen het wiegje drijven bij de toenmalige Vuilpoort,
vlakbij de Grote Kerk. Om precies te zijn aan het einde van de huidige Prinsenstraat.
Omdat het wiegje in balans werd gehouden door de kat, konden mensen
het meisje ongedeerd uit het water halen. De kat ging er daarna direct
vandoor. Het is niet duidelijk wie de ouders van het meisje zijn, dus kreeg
het kind de naam Beatrix, wat ‘de gelukkige’ betekent. Iets dat goed past bij
haar redding. Dordrecht was enorm onder de indruk van het verhaal en het
stadsbestuur besloot haar een opleiding aan te bieden. Ze trouwde later met
de rijke Jacob Roerom en kreeg een zoon en dochter.
Foto’s: Regionaal Archief Dordrecht
Het blijft een mysterie
Het niet duidelijk wat er waar is aan dit verhaal, dus blijft het eigenlijk een
mysterie. In 2005 maakte RTV Dordrecht een documentaire over de Sint
Elisabethsvloed. Daarin vertelt onderzoeker Ruben Koman dat dit verhaal een ‘wandersage’ is. Dat betekent dat dit
verhaal op meerdere plekken in Nederland terugkomt. Zo is dit verhaal ook bekend in Alblasserwaard en wordt er gezegd
dat Beatrix in Kinderdijk aanspoelde, vandaar de naam Kinderdijk. Ook in Utrecht is er een dergelijk verhaal bekend, maar
dan jaren later. Ondanks dat is dit verhaal een goede inspiratiebron voor tekenaars en schilders. Er zijn meerdere
schilderijen van Beatrix gemaakt.
Pauze
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van de zee of rivieren. In 1421 vormde slecht dijkonderhoud een van de
oorzaken van de overstroming. Zonder onze dijken zou maar liefst 60% van ons land regelmatig onder water lopen. Eén
van de lessen van de St. Elisabethsvloed was dat we het water serieus moeten nemen. Om ons te beschermen tegen het
water zijn we dijken gaan bouwen en is de droogleggen van de Zuiderzee met de bouw van de afsluitdijk, en de aanleg
van de Deltawerken een aanpak van wereldfaam en versterkten de
reputatie van Nederlandse waterbouwkundigen. Zij werkten aan projecten
wereldwijd. Het onderhoud en de versterking van deze dijken en
kunstwerken is één van de belangrijke taken van het waterschap. Nu staat
de veiligheid van dijken hoog in het vaandel. Het waterschap ontwikkelt
steeds nieuwe technieken om te dijken ook in de toekomst veilig te houden.
Het valt de spreker op dat werknemers van de waterschappen vooral
kiezen voor een hoger gelegen woongebied. Want kunnen we de
opwarming van de aarde en daarmee gepaard gaande stijging van de
zeespiegel keren?
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Zomertentoonstelling 2022
Ook dit jaar verzorgt de Oudheidkundige Kring weer een zomertentoonstelling. Het onderwerp is dit jaar de historie
van de binnenvaart in onze gemeente. De tentoonstelling vindt zoals ook de afgelopen jaren weer plaats in de
Schattelijn te Geertruidenberg.
Dat de tentoonstelling door gaat heeft wel aan een zijden draadje gehangen. Begin maart werd de Schattelijn ingezet
voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Onze intensieve zoektocht de afgelopen maanden naar een andere locatie leverde
niets op. Eind mei hadden we de moed al opgegeven tot we begin juni plotsklaps te horen kregen dat de Schattelijn
toch beschikbaar is voor de komende zomer. Eigenlijk is dat te laat voor de benodigde voorbereidingstijd. Echter een
inventarisatie onder de werkgroep leden leverde op dat men er toch voor wilde gaan. Dat betekent dat de komende
weken er hard aan getrokken moet worden door de werkgroep leden.
Zo zal Ans Spee de redactie en de vormgeving doen van het magazine op basis van de concept tekst van Jan Hoek.
Ans Spee zal ook de teksten maken en de vormgeving doen van de tentoonstellingspanelen. Rinus Damsteegt
verzorgt weer de film. Daarnaast zullen een aantal van de vrijwilligers op zoek gaan naar de nodige objecten
waaronder scheepsmodellen maar ook de benodigde digitale foto's. Verder zijn een aantal vrijwilligers nodig bij het
opbouwen en afbreken van de tentoonstelling. Er zal ook weer een schema voor de suppoosten gemaakt moeten
worden. En zo is er nog het een en ander meer te doen. Als er leden zijn die zich voor deze activiteit willen inzetten
dan horen we dat graag, we kunnen hulp goed gebruiken.
De planning is dat de tentoonstelling dagelijks geopend is van 16 juli tot en met 25 september.

Foto’s uit het archief oudheid kundige kring
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wisseltentoonstelling over Willem van Duvenvoorde Museum de Roos
De trap naar de eerste verdieping van het museum wordt sinds kort visueel bepaald door een rond1700 belangrijke familie
uit Geertruidenberg/Raamsdonk: de familie Van Son. Het zijn de regentenportretten van Matthijs van Son, heer van
Raamsdonk (1691-1752), zijn broer Hendrik Stephanus van Son (1693-1768) en dienst echtgenote Maria Stipel (17101781), een schenking van de familie Van Son aan het museum. Simon van Son was de zoon van Matthijs van Son uitbater
van ondermeer brouwerij De Posthoorn in Raamsdonk. De in Geertruidenberg geboren werd in 1710 schout in
Raamsdonk en later dijkgraaf van de buitendijkse Hooipolder en de van de Willemspolder. Toen in 1716 de kerk van
Raamsdonk tot aan het muurwerk afbrandde wist de schout bij de Rekenkamer van Holland geld voor de herbouw los te
krijgen.
Ondertussen vonden schout en schepenen
dat ze ook een vertegenwoordiger, een
belangenbehartiger in Den Haag nodig
hadden: de broer van de schout Hendrik
Stephanus die aan dat baantje een mooi
jaarlijks traktement aan over hield.
Toen in 1747 het Franse leger de Republiek
en West-Brabant binnenviel werden mannen
van Raamsdonk opgeroepen om het land te
helpen redden, 106 pioniers en drie
bakkersknechten.
Het
hele
stelletje
deserteerde bij ontscheping in Willemstad.
Van de tweede Raamsdonkse lichting,
bestemd voor Tholen, werd een deel ziek en
de rest ging er vandoor. Raamsdonk en
Geertruidenberg
behoorden
tot
de
Zuiderwaterlinie. Middels inundatie van
polders en de bouw van forten moest de
omgeving beschermd worden.
1748 Kaart van de inundaties van Geertruidenberg en omstreken in 1748
In Raamsdonk werd in 1747 door Van Son
gemaakt op 27 september1755 naar een origineel door P Kleijn, landmeter.
en de schouten van omliggende dorpen
overlegd over inundatie van polders en de bouw van forten.
Van Son heeft gedaan gekregen dat de inundaties werden verminderd teneinde het normale leven te kunnen hervatten
zonder schade voor landbouw. Niet zonder eigenbelang want grootgrondbezitter Simon Van Son had landerijen in
ondermeer de Eendrachts- en Goeden Aertspolder, Werfcampen, en Willemspolder.
De familie Van Son bezat een uitgebreide buitenplaats bij het afgebroken Kartuizerklooster. De familie Van Son ligt
begraven in een eigen grafkelder in de Lambertuskerk in Raamsdonk.
De familie Van Son in het trapgat.

Simon van Son, schilder K. Greenwood (1735), zijn broer HendrikStephanus, schilder Hermanus Serin,
(1755) en diens echtgenote Anna Maria Stipel, Hermanus Serin
(1755).

In Museum De Roos is per 1 juni een nieuwe
wisseltentoonstelling ingericht.
Bij die gelegenheid is er ook een bijeenkomst
voor de donateurs van de stichting Vrienden
van museum De Roos.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29
juni in Stadhuiskelder.
Onderwerp van de expositie: “De Verweesde
Toren” (Slotbossse Toren in Oosterhout). De
expositie
is een samenwerking van museum De Roos
en de Oosterhouts Stichting “De Verweesde
Toren”. De toren dateert uit de middeleeuwen
en is gebouwd in opdracht van de schatrijke
Willem van
Duvenvoorde, de man die ook het kasteel bij
Geertruidenberg liet bouwen.
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DIVERS NIEUWS
Ledenvaria:
Nieuw leden:

Agenda:
- Lezingen Oudheidkundige Kring
22 september in voorbereiding
20 oktober in voorbereiding
17 november in voorbereiding
15 december in voorbereiding
2023
19 januari “de watersnoodramp van 1953”, de
Heer L. Schoof
- Vergadering bestuur OKG
Nog geen vergaderschema opgesteld.
- Expositie “Op drift” De Geertruidskerk, te zien tot en
met september 2022.
600 jaar Elisabethsvloed - Stichting Behoud
Geertruidskerk
Openingstijden
Openingstijden - Stichting Behoud Geertruidskerk
- OKG Expositie over de binnenvaart, de Schattelijn, te
bezoeken van 16 juli tot en met 25 september
- Tienduizenden archeologische rapporten nu
digitaal, volg deze link
https://archeologieinnederland.nl/nieuws/tienduizende
n-archeologische-rapporten-nu-digitaal
Routekaart Verduurzaming Monumenten
De website voor en door de partners van de routekaart.
Routekaart Verduurzaming Monumenten | Duurzaam
Erfgoed
Ondersteuning nodig bij toezicht monumenten?
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/

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.
4 is 02-09-2022. Het KringNieuws valt dan in de week
van 12-09-2022 in de bus. Mogelijk komt er in de tussen
gelegen tijd nog een editie uit maar dat is afhankelijk
van het doorgaan van de expositie. En Natuurlijk voor
de excursie.
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

