
Stichting Cultuurhistorisch Platform opgericht

ALTENA – Met het ondertekenen van de oprichtingsakte is donderdag 18 juni 2009 de
stichting Cultuurhistorisch Platform Land van Heusden en Altena opgericht. De stichting
wordt gevormd door de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena,
Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena, Historische Vereniging
Werkendam en De Werken c.a. en stichting Historische Reeks Land van Heusden en Altena.
Naast deze leden zijn ook Streekarchief Heusden, Biesboschmuseum en bibliotheek Altena
als adviseurs betrokken bij het Cultuurhistorisch Platform. Het Cultuurhistorisch Platform is
tien jaar geleden opgericht, maar de samenwerking is nu vastgelegd in een stichting.
Belangrijkste doelstelling van het Cultuurhistorisch Platform is en blijft het stimuleren van de
interesse in de historie in de regio door middel van diverse activiteiten. De regionale
organisatie van Open Monumentendag is er één van. Jaarlijks ontvangt zij van de regio-
gemeenten subsidie voor de organisatie van die dag. Daarnaast is het Platform betrokken bij
de Week van de Geschiedenis en houdt ze cursussen over de streekgeschiedenis.

De regionale organisatie van Open Monumentendag vond voor het eerst plaats in 2005 toen
vele kerken voor de eerste maal massaal hun deuren openden op zaterdag. Dit jaar wordt
opnieuw gewerkt aan een aantrekkelijk programma in de tweede week van september met als
thema ‘Altena op de kaart’. Hoofdmoot dit jaar vormt een GPS route langs historische plekjes
op zaterdag 12 september, deze start bij de Motte in Almkerk. In de week voorafgaand is er
een lezing over cartografie op 9 september in Wijk en Aalburg en een startbijeenkomst op 11
september. In de vesting Woudrichem is de fotowedstrijd met basisscholen uit de gehele regio
op Open Monumentendag. In Werkendam is in het Andries Visserhuis een expositie van
landkaarten, ook de Oudheidkamer is geopend. In de Werkendamse bibliotheek is een
speurtocht voor kinderen aan de hand van tekeningen van Bertus Vos uit de eerste helft van
de 20e eeuw. Vanaf fort Altena zijn excursies per fiets of kano naar de forten Giessen,
Bakkerskil en Steurgat. Aan de verdere uitwerking van het programma wordt thans nog volop
gewerkt. Wel zoekt het Cultuurhistorisch Platform nu al vrijwilligers om zaterdag 12
september een dagdeel te assisteren bij de activiteiten in de streek. Opgeven kan via
hanviskie@gmail.com
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