
Presentaties Oud Werkendam

Nr. Titel Beschrijving aantal foto's
1 Introductie Luchtfoto's en zoekplaatjes.

Ter introductie van 1 van de andere presentaties en als 
rondje om het publiek direct erbij te betrekken.

36

2 Introductie uitgebreid Introductie uit de lucht.
Deze introductie neemt u mee aan de hand van 
luchtfoto's en we maken een korte tocht van Sleeuwijk 
naar Werkendam.

95

3 Beroepen Werkendammers en hun beroep.
In deze presentatie komen veel oud Werkendammers 
langs in de uitoefening van hun beroep, van rijswerker 
tot schoolmeeste en kapper.

213

4 Water Werkendam en het water.
In deze presentatie aandacht voor de verschillende 
havens, de watersnood van 1953 en een klein aantal 
diverse schepen.

70

5 Kerken Kerken van Werkendam.
Allerlei kerken van Werkendam op de foto zowel de 
binnen- als de buitenkant. Verschillende kerken zijn ook 
al gesloopt of verdwenen in de oorlog.

81

6 Personen Werkendammers.
Bekende en soms minder bekende Werkendammers 
komen langs in deze serie. Een ware optocht van 
herkenning.

58

7 Rijswerk Het Rijswerk.
In deze korte serie volgen we de 'productie' van een van 
zinkstuk op de voet, van de wiepstelling tot het zinken 
van het 'stuk'.

30

8 Rondje Werkendam Werkendam rond.
Alle straten van Werkendam gaan we langs, maar dan 
wel in vroeger tijd, zeg maar vanaf 1900 - 1970.

254

9 Rondje Werkendam verkort Werkendam rond.
Alle straten van Werkendam gaan we langs, maar dan 
wel in vroeger tijd, zeg maar vanaf 1900 - 1970.

220

10 Hoepmakers Hoepmakers.
Eerbetoon aan het typische Werkendamse beroep van 
hoepmaker. We ontmoeten de hoepmakers en hun 
werkplaatsen.

33

11 Effe naer straet 'even huisnummers' Winkels en personeel van de Hoogstraat.
Deze serie laat alle foto's uit het boek Effe naor straot 
zien, maar ook de vele niet geplaatste foto's.

195

12 Effe naer straet 'oneven huisnummers' Winkels en personeel van de Hoogstraat.
Deze serie laat alle foto's uit het boek Effe naor straot 
zien, maar ook de vele niet geplaatste foto's.

194

13 Werkendam en Sleeuwijk Geschiedenis van Werkendam en Sleeuwijk.
Deze serie start met de geschiedenis van Werkendam 
vanaf 1400 tot heden en gaat vervolgens specifiek in op 
Sleeuwijk.

175



14 Koren Koren Werkendam en Sleeuwijk.
In deze presentatie passeren de verschillende koren van 
Werkendam die we hebben gehad of nog hebben. Maar 
met name de oudere koren die soms wel 100 jaar 
bestaan (hebben).

115

15 Foto's Gerrit van Oord - deel 1 Unieke fotoserie van Werkendam in de jaren '70.
In deze serie vooral aandacht voor personen, 
middenstand en bvedrijven uit die tijd.

119

16 Foto's Gerrit van Oord - deel 2 Unieke fotoserie van Werkendam in de jaren '70.
In deze serie een rondgang door ons dorp in die tijd.

156

17 Werkendam Toen & Nu deel 1 Beelden van verleden en heden. 
In deze serie maken we een rondgang door ons dorp en 
zien de beelden in de vorm van oude-ansichtkaarten en 
de vergelijkingsfoto's van 2017.

86

18 Werkendam Toen & Nu deel 2 Beelden van verleden en heden. 
In deze serie maken we een rondgang door ons dorp en 
zien de beelden in de vorm van oude-ansichtkaarten en 
de vergelijkingsfoto's van 2017.

104

19 De Werkendammer De Werkendammer als persoon, visser en rijswerker. 132

20 Werkendam in thema's Serie bij het afscheid van de gemeente Werkendam.  
Geschiedenis, Biesbos, bestuur, gemeentehuizen, 
kerken, vanuit de lucht, oorlog, verbinden, werken, 
watersnood en de Groeten.

159

21 Rondom het hertenpark Speciale serie voor het gebied rondom de oude Biep.
Op verzoek van bewoners van d'Altenaer is deze 
presentatie tot stand gekomen. Geeft beelden van het 
gebied direct rondom d'Altenaer, hertenkamp, 
Vissersdijk, kerkhof en Laantje.

60

22 Dialecten Het Werkendamse en Brabantse dialect.
De serie is gemaakt voor een dialiect avond in het 
verleden, maar ook leuk om met elkaar te kijken naar 
de taal die sommige Werkendammers nog vloeiend 
spreken.

14


