Beste liniebouwers, stellingcoördinatoren en andere geïnteresseerden,
De donkere dagen zijn weer aangebroken. Om wat verlichting en gezelligheid te bieden in deze natte
herfstdagen, zijn jullie van harte uitgenodigd voor een Zuiderwaterlinie-erfgoedcafé op
woensdagmiddag 30 november!
Deze keer zijn we te gast in vestingstad Geertruidenberg. Stellingcoördinator Marjolijn van
Oosterhout en liniebouwercoördinator Nick Simonis hebben een actief programma voor jullie
samengesteld.
Als je al eens meer wilde weten over het mooie Geertruidenberg, welk aandeel deze stad aan de
Zuiderwaterlinie heeft gehad en bijzondere gebouwen van binnen wil zien, dan is dit je kans!
Het programma
Datum: Woensdag 30 november
Locatie: Oude stadhuis Geertruidenberg, Markt 36 4931 BT Geertruidenberg.
Vervoer: Op loopafstand van de oude stadskern zijn er meerdere parkeergelegenheden te vinden.
Parkeren is gratis. Vanaf Breda CS is er een busverbinding naar Geertruidenberg.
13:30 – Inloop bij het oude stadhuis
14:00 – Welkom
14:10 – Nieuwtjes: onder meer de Legendejagers zijn aan het woord. Zij nemen je kort mee in hoe zij
onlangs het verhaal van de stelling Breda-Geertruidenberg hebben samengesteld en welke
plannen er zijn om via Storytelling deze stelling verder op de kaart te zetten!
14:45 – We krijgen een rondleiding door het prachtige oude stadhuis. Afhankelijk van het aantal
deelnemers splitsen we daarbij of daarna de groep in tweeën.
De eerste groep gaat vervolgens mee met een stadswandeling door Geertruidenberg onder
bevlogen leiding van een gids.
De tweede groep brengt een bezoek aan Museum de Roos. Het museum is gehuisvest in een
bijzonder monumentaal pand en toont een tijdelijke tentoonstelling over – hoe kan het ook
anders – de Zuiderwaterlinie!
Na 3 kwartier zijn we weer terug bij oude stadhuis, dan wisselen de groepen om.
Goede wandelschoenen en een paraplu zijn dus een must.
16:30 – Alle groepen zijn weer terug bij het oude stadhuis, waar we samen nog even bijpraten met
een borrel in de hand.
17:00 – Einde erfgoedcafé
Aanmelden + museumkaart ja/nee?
Kom je ook langs bij het erfgoedcafé? Meld je dan aan in een antwoord op deze mail bij
r.walet@zuiderwaterlinie.nl
Geef daarbij a.u.b. ook aan of je wel/niet in het bezit bent van een Museumkaart! Dan zorgen we
voor een snelle entree in het museum.
Namens Marjolijn, Nick, en het Zuiderwaterlinie-team: graag tot ziens bij het erfgoedcafé in
Geertruidenberg!
Hartelijke groet,
Rianne Walet medewerker erfgoed 06-34223600

