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AFDELINGSNIEUWS

WERKRUIMTE IN GORINCHEM
Tekst en foto ' s: Teus Koorevaar
Op zaterdag 2 maart is
door burgemeester P.
IJssels van Gorinchem
het Cultureel Historisch
Centrum ge ope nd op de
eerste verdieping van
het historische pand
"Dit is in Bethl ehem"
aan de Gasthuisstraat 25 .
Het schitterende pand
dateert blijkens de

muurankers in de zij
gevel uit 1566. Het
huis heette oorspron 
kelijk "De Prins van
Oranje".
De naam "Di t is in
Bethl e hem" ontl eent
het pand aan een ge
velsteen, waarop
Christus ' geboorte
staat uitgebeeld.
De steen zou afkomstig
kunnen zi jn van het
mi nde rbroedersklooster
aan de Arkelstraat,
dat de naam "Bethlehem"
droeg en in 1572 door
de Geuzen werd
geplunderd en i n 15 79
is gesloopt.
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Naast nog vier andere verenigingen of stichtingen h eeft
ook d e Archeologische Werkgroep Gorinchem (met AWN
participatie) in dit pand een afsluitbare werkruimte.
De Gemeente Gorichem h eeft inmiddels de nod ige voor
z ieningen zoals water, verlichting aangebracht en
me ubi lair geplaatst.
Na afloop van h et opgravingsproject aan de Blijenhoek
zal hi er een begin worden gemaakt met de vondstverwer
king op vaste werkavonden.
De leiding bij de verwerking zal voorlopig nog i n
handen zijn van IPP archeoloog Pieter Floore, di e ook
het opgravingsproject aan de Blije nhoek heeft geleid .
Vri ·jwilligers kunnen zich voor de werkavonden aanmelden
bij Martin Veen , Kapelsteeg 3 in Gorinchem.
Tel . 0183 - 636840.
Martin Veen poseert als melkmeisje van

stichtini
s:ta~sherstet
gorincftent

Vermeer. in de nieu\o'Je wet·k ruimt e tussen

een a,intal van zijn vroegere v ond s ten.

Burgemeester IJssel s ontvang t als aandenk en een
replica-afb eeldini; van het pand, ge t ek end door
Anton Pieck .

Ina Heerspink , i ntermediair t u ssen de a rcheol ogische
werki;roep en de gemeente Gorinchem.

Gorkumse Zoute bol len, versgebakken ge legenheids koekj es _en
fees tdranken staan te wachten tot de openingswoorden Z I Ji\
u i t gesprokenen .

