Jong Nieuws
Uitgave Heemkundekring “Willem van Strijen” Zevenbergen
Jaargang 38 nr. 1
maart 2018
Beste mensen,
Hierbij onze eerste nieuwsbrief van dit jaar, die tegelijk ook de uitnodiging voor een lezing en de
algemene vergadering. Dit jaar in die volgorde omdat de lezing voor alle Zevenbergenaren interessant
is en we dus niet alleen donateurs uitnodigen. We beginnen daarom op 22 maart a.s. om 19:30 in De
Schuur met de lezing en doen de algemene vergadering voor de geïnteresseerden na de lezing.
Het activiteitenoverzicht over 2017 en de financiële verantwoording vindt u verderop in deze
nieuwsbrief.
Het bestuur

Lezing
De lezing, met daarna dus de algemene vergadering, zal dit jaar vroeger dan anders plaatsvinden op
donderdag 22 maart 2018 19:30 uur in Theater de Schuur, Kerkstraat 23, 4761 CA,
Zevenbergen.
De lezing gaat dit jaar over de geschiedenis en
de restauratie van de NH kerk aan de Markt in
Zevenbergen. Een actueel onderwerp omdat de
steigers nog steeds niet helemaal weg zijn.
De lezing wordt verzorgd door de architect van
de restauratie, de heer Robert Guinee. Dit is een
unieke kans om meer te weten te komen over dit
eeuwenoude gezichtsbepalende gebouw in
Zevenbergen, dat als het kon praten, sterke
verhalen van ver voor de 80-jarige oorlog zou
kunnen vertellen.

Algemeen en Bestuur
De functie van voorzitter is nog steeds vacant en het bestuur bestaat effectief uit 3 leden, te weten
Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Hans van Dordrecht
Penningmeester:
Ebo Roek
Bestuurslid:
Henk Geleijns
De voorzittersfuncties, zoals vertegenwoordiging naar buiten en het voorzitten van de
bestuursvergaderingen worden door de andere bestuursleden waargenomen.
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Reisjes
In 2017 ging het jaarlijkse reisje weer niet door vanwege gebrek aan belangstelling. We hebben in
2017 geprobeerd een bus vol te krijgen door samen te werken met Heemkundekring “Die Overdraghe”
uit Klundert, maar het is wederom niet gelukt voldoende belangstellenden te vinden.
Het bestuur van de Heemkundekring Willem van Strijen heeft daarom besloten niet nog een keer te
proberen een reisje te organiseren. Blijkbaar is er geen animo voor.

Donateursbijdrage 2017
Het is natuurlijk ook weer tijd om u te vragen uw jaarlijkse bijdrage voor dit jaar aan ons over te
maken. Een flink aantal van u heeft dat al gedaan en voor hen is deze oproep natuurlijk niet bestemd.
Veel mensen geven aan niet te weten wanneer ze moeten betalen, of ze al betaald hebben, etc. Anderen
hebben weer een factuur nodig voor hun administratie. We hebben daarom besloten om facturen te
gaan versturen/bezorgen voor de jaarlijkse bijdragen van de donateurs. Echter, veel mensen betalen
meer dan de standaardbijdrage en dan weten we dus vooraf niet welk bedrag we op de factuur moeten
zetten. Meer dan 20% van onze inkomsten bestaat uit bijdragen boven het standardbedrag.
We hebben besloten dit als volgt op te lossen:
We roepen iedereen op om gewoon als altijd hun bijdrage te betalen (zie hieronder voor de gegevens).
Bij de bezorging van “Oud Nieuws” ontvangt iedereen een factuur. De mensen die al betaald hebben
krijgen een factuur voor het betaalde bedrag met de vermelding dat zij al betaald hebben. Als u dus
twijfelt of u al betaald heeft, wacht dan gewoon tot u bericht van ons krijgt. Daar staat in of u al
betaald heeft of dat u nog moet betalen.
De mensen die dan nog niet betaald hebben ontvangen een factuur voor het standardbedrag met het
verzoek om het bedrag over te maken. Eigenlijk een betalingsherinnering dus. We hopen dan
natuurlijk dat u toch iets meer betaalt dan de standardbijdrage. Als u dan een factuur nodig heeft voor
dat hogere bedrag, dan kunt u dat aangeven bij het overmaken van de bijdrage en dan krijgt u een
rekening voor het juiste bedrag.
Wij vragen u dus vriendelijk de standaardbijdrage (meer mag natuurlijk ook) over te maken op onze
rekening bij de Rabobank.
Standardbijdrage in Zevenbergen:
€ 15,Standardbijdrage buiten Zevenbergen
€ 20,Bankrekening:
NL98RABO 0154 3569 13
Ten name van:
Stichting Heemkundekring Willem van Strijen
Wij bedanken u bij voorbaat voor het feit dat u ons ook in 2018 weer wilt ondersteunen.
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proberen een reisje te organiseren. Blijkbaar is er geen animo voor.

Nieuwsbrief HKK WvS, jaargang 38, nr 1

Pagina 2 van 8

Communicatie
We proberen in toenemende mate onze donateurs via email te informeren en af en toe eens een filmpje,
verhaal, uitnodiging of nieuwsjaarboodschap toe te sturen. Helaas blijft het email-bereik nog steeds
beperkt omdat we maar van iets meer dan 50% van onze donateurs een email-adres hebben.
Verder communiceren we natuurlijk via facebook (foto’s, uitnodigingen, interessante activiteiten van
zusterorganisaties, etc.). Echter, voor facebook geldt dat je het leuk vindt of er niks mee te maken wilt
hebben en dat is iedereen z’n goed recht.
Om te communiceren met de mensen zonder email zijn we nog steeds aangewezen op huis-aan-huis
bezorging door onze vrijwilligers. De post is te duur. Dat kan natuurlijk niet zo vaak en het kost ook
meer tijd om dat te organiseren en bij slecht weer is het natuurlijk geen pretje. Bovendien is het erg
beperkt in de mogelijkheden.
Daarom toch nog maar eens de oproep om uw email adres aan ons ter beschikking te stellen. Bij een
vorige oproep kregen we uitsluitend reacties van mensen die deze nieuwsbrief per email hadden
ontvangen. Dat is dus niet nodig, want dan hebben we u email adres al. Met onze donateurs
communiceren we via BCC (blinde kopieën), dat betekent dat andere donateurs uw emailadres niet
kunnen zien.
Graag een mailtje naar info@heemkundezevenbergen.nl. Het blad “Oud Nieuws” blijft natuurlijk
gewoon bezorgd worden.

Activiteitenoverzicht 2017
Hieronder een overzicht van de activiteiten van de Heemkundekring in 2017. Op 22 maart 2018 laten
we u na de lezing ook nog even zien wat we in 2017 hebben gedaan

Werkgroep ICT
We streven ernaar om al onze foto’s, museumobjecten en
boeken te registreren in de provinciale databank voor
Heemkundekringen en musea: De Brabantcloud.
Daarmee wordt de registratie minder afhankelijk van
personen, hoeven we zelf niet meer na te denken over backups, etc. en kunnen andere gebruikers zien wat we allemaal in
huis hebben.
Natuurlijk is het de bedoeling dat u op termijn hier ook
inzage in krijgt, maar dat staat nog in de kinderschoenen. U
kunt echter al wel een voorproefje krijgen.
In de loop van 2017 is aan de website een zoekfunctie
toegevoegd, waarmee kan worden gezocht naar foto’s,
voorwerpen uit het museum en boeken in het bezit van de
Heemkundekring. De volgende link geeft toegang tot die
functie
http://www.heemkundezevenbergen.nl/databanken/fotos.html?query=haven
Als u onder de term “foto’s”in het zoekvakje een term intypt krijgt u al wat resultaten. Omdat ook de
Brabantcloud nog in ontwikkeling is, is deze functie nog niet perfect in orde, maar hier wordt in 2018
verder aan gewerkt. Belt u ons dus nog maar niet als het niet helemaal perfect werkt. Zoektermen als
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“Markt”, “Haven”, etc. leveren in ieder geval al enkele foto’s op en ook bijvoorbeeld “wieg” en “kruik”
tonen objecten uit ons museum.
Verder bestaat de kans dat u op een zoekterm de voorpagina van een van onze edities van “Oud
Nieuws”te zien krijgt. U kunt die editie dan niet inzien, maar wel wordt aangegeven welke
onderwerpen er in behandeld worden. U kunt die editie dan eventueel bij ons verkrijgen.
Met facebook staan op meer dan 100 volgers. Nog steeds niet echt veel natuurlijk maar het aantal
groeit en we denken daarbij aan de toekomst. Veel volgers waren eerder niet in contact met de
Heemkundekring. Ter indicatie: In 2017 hebben we 74 berichten geplaatst. Deze variëren van
uitnodigingen, aankondigingen van activiteiten, interessante artikelen, oude foto’s, etc.
https://www.facebook.com/WillemvanStrijen

Werkgroep Publicaties
In 2017 kwam “Oud Nieuws” 2 keer uit (nr 107 en 108). “Jong Nieuws” werd ook 2 maal
rondgebracht of per post verstuurd en/of per email digitaal aan donateurs toegestuurd. U heeft deze
allemaal ontvangen dus verdere toelichting is niet nodig.

Werkgroep Evenementen
In 2017 namen we deel aan de volgende evenementen:
• ’n Bietje Koekoek
Fototentoonstelling en uitleg over de suikerindustrie in het oude ketelhuis van de Coöperatieve
Suikerfabriek.
• Heemkundekwis
De regionale kwis tussen Heemkundekringen onderling. Dit jaar in Etten-Leur. We werden 18de.
• Mantelzorgers Verwenmarkt
De HKK was dit jaar voor het eerst aanwezig met een stand waarin met name de genealogiegroep
aandacht kreeg.
In 2017 werden de volgende evenementen door ons georganiseerd:
• Poteravond
Traditionele potermaaltijd met 62 deelnemers bij Verhoeven aan de kerkstraat
• Jaarvergadering met lezing
De jaarvergadering is gehouden op woensdag 17 mei 2017 in de Schuur. Ongeveer 60 personen
hebben de vergadering bijgewoond. Na de pauze was er een lezing door Ingeborg Kriegsman over
de Belgische vluchtelingen in Brabant tijdens de eerste wereldoorlog.
• Overige lezingen
Op 7 maart een lezing in zaal van der Hooft over vliegtuigcrashes in WOII door Hans van
Dordrecht en Willem van Draanen.
Op 11 april 2017 gaf Ebo Roek twee lezingen op de Neerhofschool (groepen 7 en 8) over de
geschiedenis van het kasteel en de Heeren van Zevenbergen.
Op 5 oktober organiseerde de HKK een lezing in De Schuur met als onderwerp de Brabantse
vestingsteden en de Zuiderwaterlinie door Hans van de Eeden.

Werkgroep Archieven en Bibliotheek
De werkgroep Archieven gaat over alle archieven van de HKK, dat wil zeggen de foto’s, de boeken,
artikelen, (eigen) tijdschriften, etc. Hierboven is al aandacht geschonken aan de Brabantcloud, wat
eigenlijk een archiefsysteem is.
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We zijn begonnen om de bibliotheek meer toegankelijke te maken. De boeken over Zevenbergen
komen in een meer toegankelijk nieuwe kast te staan zodat bezoekers daar eens in kunnen snuffelen.
Hiervoor is door de Lionsclub een bijdrage toegezegd.
Er is op dit gebied nog veel werk, zowel op het gebied van digitaliseren als om de foto’s te beschrijven
en te duiden. In 2018 wordt ook nog een meer eenduidige registratiecode voor de foto’s ingevoerd.

Werkgroep Oudheidkamer
In 2017 was de oudheidskamer geopend op de volgende dagen:
• Op iedere zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur
• op zaterdag én zondag tijdens de museumweek (8 en 9 april 2017)
• Op 12 en 13 augustus 2017 tijdens de Bommel tentoonstelling in De Schuur
• op zaterdag én zondag tijdens Open Monumenten weekend 10&11 september 2017
• van 26-12-2017 tot en met 30-12-2017 van 13:00 uur tot 17:00 uur tijdens de kersttentoonstelling in
De Schuur.
In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen van de Oudheidkamer weergegeven. Het blijkt dat er
ten opzichte van vorige jaren weer een stijging is opgetreden. De eerlijkheid gebied te zeggen dat veel
van de bezoekers in 2017 naar het museum kwamen op dagen dat we samen met een tentoonstelling in
De Schuur open waren, vooral tijdens de open monumentendagen en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Veel mensen die ons via De Schuur wisten te vinden, kwamen voor de eerste keer en waren blij verrast.
Het schort dus blijkbaar nog aan onze bekendheid. Misschien kunt u daar via mond-op-mond reclame
ook iets aan doen.
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017

Bezoekers
Aantal
Verschil
439
503
+14,6%
476
-5,4%
674
+41,6%
808
+19,8%

Josette Heezen en Coby Ooijen organiseren inmiddels iedere eerste woensdag van de maand een
handwerkochtend in de Oudheidkamer.
We hebben inmiddels ook stelten en hoepels (reeepen) omdat we oude kinderspelen wilden doen met
bezoekende kinderen. Het blijkt echter dat stelten te gevaarlijk worden gevonden en dat met hoepels
auto’s beschadigd raken. Tijden veranderen dus. Als iemand met veel ruimte ze eens wil lenen, dan
kan dat.
Op 3-10-2017 hielden we een inloopavond voor nieuwe vrijwilligers. 4 mensen kwamen hier op af en
we hebben er twee vrijwilligers aan overgehouden.
In 2017 hebben slechts 3 schoolklassen de oudheidkamer bezocht, waarvan een klas in het kader van
de regeling “Museumschatjes” van Brabants Heem. Dit ondanks het feit dat dit keer de scholen gericht
zijn aangeschreven over de mogelijkheden in het kader van museumschatjes in ons museum. We
moeten hier dus meer energie in gaan steken.
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Vijf keer hadden we een groep met een bijzonder thema op
bezoek, waarvan een groep met Prinsen Carnaval zeker het
vermelden waard is. Ook kwamen er enkele groepen in het
kader van een familiedag of een verjaardag, inderdaad een
unieke gelegenheid om bezoek van buiten Zevenbergen iets
over onze woonplaats mee te geven.
Op zaterdag 13 april organiseerden we de zogenaamde
“Moederdag wasdag”. Kinderen konden buiten wassen zoals
grootmoeder dat deed met wasbord, stamper en wringer.
Op 25 november 2017 was er een knutselmiddag,
georganiseerd door Josette Heezen. Kinderen konden een
kijkdoos maken en er was voor de nodige versnaperingen
gezorgd.
In 2017 werden o.a. de volgende objecten aan de collectie van
Oudheidkamer toegevoegd:
Object
Babyweegschaal
Bakkersdiploma
Balspel
Cijferlijst
Deurgong
Diploma HH Familie
eetlepel
Fotocamera
Granaathuls
haaknaald
haaknaald
Kantklosmolen
Landkaart
Landkaart
Landkaart
Luchtdoelgranaat
Maatlat
Naaidoos
Pathefoon
Pauselijke onderscheiding

Schenker
B. Derks
Matthee
Ligthart
Matthee
Willemse (Zeestraat)
Ligthart
Nollen-van Unen
Beumer-van de Noort
Willemse (Zeestraat)
G.N.Nelemans,Burg
Vogelstraat 36 Zevenbergen
G.N.Nelemans,Burg
Vogelstraat 36 Zevenbergen
Ooijen

de

Object
Scheermes
Sint Martinus Penning
Speculaasplank
Speculaasplank
Speculaasplank
Speculaasplank
Suikerbeestmal
Suikerbeestmal
Suikerbeestmal
Suikerbeestmal

Schenker
Tielen
Hijnekamp
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks

Suikerbeestmal

Hendriks

Verhoeven
Willemse (Zeestraat)

Suikerbeestmal
Suikerbeestmal
Suikerbeestmal
Suikerbeestmal
Verduisteringslamp

Hendriks
Hendriks
Hendriks
Hendriks
P.Meijer, Rode Kruisstraat
33, Zevenbergen

Ligthart
Nelemans
Lock
Matthee

Voorzittershamer
Voorzittershamer
Wijnkoeler
Zilverpoets

Nollen
Barel

Het bestuur van de Heemkundekring Willem van Strijen dankt alle schenkers voor het schenken van
objecten. Onze excuses als we namen over het hoofd hebben gezien.
De begeleide stadswandelingen zijn nog steeds grotendeels het domein van Jan Barel. Echter ook
andere vrijwilligers hebben dit inmiddels al zelfstandig gedaan. In 2018 wordt er verder aan gewerkt
om vrijwilligers op te leiden.
In september 2017 werd de muur van de Oudheidkamer aan de zuidkant van de verdieping
gerenoveerd. Daarvoor moesten een aantal vitrines uit elkaar worden gehaald en weer in elkaar worden
gezet. Dit was een tijdrovende klus. Het is duidelijk geworden dat we bij een herhaling hiervan in
verband met het nieuw te plaatsen dak in 2022 niet te licht moeten denken over het demonteren en
weer opnieuw opbouwen van de vitrines. Wellicht dat we dan een beroep doen op u als donateur om
eenmalig een handje toe te steken.
Na lange tijd is ook het uithangbord van de Oudheidkamer aan de straatkant gerenoveerd en weer
opgehangen. Het ziet er weer uit als nieuw.
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Werkgroep Genealogie
De werkgroep Genealogie is in 2016 van start gegaan en in 2017 doorgezet. In 2017 waren er 5
bijeenkomsten. Het doel is om mensen die genealogie hebben als hobby (of sommige fanatiekelingen
als volledige baan) de gelegenheid te beden kennis uit te wisselen. Leden van de groep vertellen elkaar
dan waar ze mee bezig zijn, hoe ze het doen, etc..

Kascontrole 2016
Omdat de kascontrole over 2016 pas na de algemene vergadering van 2017 plaats vond, willen we u
hierbij nog melden dat de boeken door Ger Suijkerbuijk en Ed Verhamme op 6 juni 2017 zijn
gecontroleerd en goed bevonden. We zoeken nog twee donateurs voor de kascontrole 2017

Resultaatrekening 2017
Hieronder de resultatenrekening 2017. Om we een culturele ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende
Instelling) zijn, moeten we ons ook op onze website verantwoorden om deze status te mogen
handhaven. We willen de jaarlijkse verantwoording aan de donateurs daarom in overeenstemming
brengen die verantwoording op internet in het kader van ANBI.
Op onze website presenteren we een operationele winst en verliesrekening zonder de getroffen en/of
vrijgevallen voorzieningen, veelal vestzak/broekzak boekingen, hierin op te nemen. Dat geeft het beste
beeld van hoe we in een jaar gevaren zijn.
Ook de cijfers over voorgaande jaren worden hierin opgenomen. Deze kunnen verschillen van wat we
in het verleden aan u hebben gepresenteerd omdat daar wel de voorzieningen in werden meegenomen.
BATEN
Bijdragen begunstigers
Extra bijdragen begunstigers
Rente
Subsidie Gemeente
Eenmalige giften
Opbrengsten Museum
(bezoek/rondleiding)
Rondwandeling Jan Barel
Verkoop periodieken
Donatie Shell
Subsidies rabobank
Andere opbrengsten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Algemene kosten
Museumkosten

€
€
€
€
€
€

2014
4.700,00
984,35
84,03
1.400,00
445,78

€
€
€
€
€
€

2015
4.245,00
1.017,00
64,02
900,00
431,84

€
€

40,00
-

€

€
€
€
€
€
€

2016
4.125,00
1.222,00
24,27
900,00
608,95

1.500,00

€
€
€
€

55,00
8,00
300,00
566,20
7.587,06

€
€
€
€
€
€

157,00
612,50
499,56
35,00
8.184,28

€

300,50
57,00
620,39
€ 71,27
7.830,11

€

9.154,16

€

€
€
€

2014
579,95
3.754,10
489,63

€
€
€

2015
531,97
772,89
292,99

€
€
€

2016
1.628,93
1.469,72
668,66

€
€
€

2017
1.024,28
2.658,90
391,99

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.854,05
90,75
327,75
708,67
1.349,26
9.154,16

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.275,60
90,75
2.587,45
544,09
10,00
30,00
97,22
1.354,10
7.587,06

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.817,09
90,75
187,89
420,50
160,00
172,06
1.568,68
8.184,28

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.965,05
90,75
9,50
325,60
50,00
24,95
9,95
1.279,14
7.830,11

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017
3.780,00
984,00
1.300,00
50,00
666,95

Bijeenkomsten/Lezingen/Activiteiten
Oud en Jong Nieuws
Contributies en Abonnementen
Representatie/ledenwerving
Kosten vrijwilligers
Reiskostenvergoedingen
Cursussen
Bibliotheek
Diversen (w.o. ledenadministratie)
Tentoonstellingskosten
Toevoeging aan Reserves
TOTAAL LASTEN

In 2017 is de bruikleenovereenkomst voor ons museum of Oudheidkamer met de gemeente
ondertekend met als ingangsdatum 1 augustus 2017. Dat betekent dat we de kosten van gas en elektra
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van dit slecht geïsoleerde gebouwen tevens de gemeentelijke belasting als OZB, reinigingsheffingen,
etc. zelf moeten betalen uit onze exploitatierekening. Bovendien komen daar nog kosten bij voor
verzekeringsverplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
Tot nu toe wisten we nog niet helemaal zeker hoe dit precies zou uitpakken en we hebben daarom in
de afgelopen jaren een beleid van zuinigheid gevoerd en de reserves verder aangevuld. In de
bovenstaande winst en verliesrekening van 2017 zijn de geraamde kosten van gas, elektra en
gemeentelijke belastingen over de tweede helft van 2017 meegenomen.
Hoewel we de afrekening voor gas, elektra en belastingen vanaf 1-8-2017 nog niet hebben ontvangen
van de gemeente, lijkt het erop dat we in eerste instantie het verlies beperkt kunnen houden tot minder
dan € 1000,-. En dat kunnen we met de opgebouwde reserves wel enkele jaren gedragen.
De gemeente heeft toegezegd in 2022 het dak te vervangen waardoor de stookkosten aanzienlijk
omlaag kunnen. Met die toezegging in gedachten zouden we de exploitatie op termijn in evenwicht
moeten kunnen brengen en de reserves aan Heemkundige activiteiten gaan besteden.
Dan moeten er natuurlijk niet nog meer tegenvallers komen als in 2017. De donateursbijdragen liepen
toen plotseling aanzienlijk terug omdat, afgezien van personen die zijn overleden of verhuisd, zo’n 42
donateurs geen gevolg meer gaven aan de persoonlijke oproep aan het einde van het jaar om de
donateursbijdrage te betalen. Bovendien slaat de koudeperiode van februari 2018 nu al een gat in de
begroting, ook al stoken we op 13°C.

Balans 31-12-2017
Het resultaat van 2017 is toegevoegd aan de reserves en er staat dus meer op de bank. Op 1-1-2018
was dat € 19.163,07. Daarvan moesten nog enkele rekeningen en de nog deels onbekende kosten van
gas, elektra en gemeentelijke belastingen worden betaald zodat we op ongeveer € 15.000,- uitkomen.
Voor de periode van 4 jaar tot de renovatie van het dak reserveren we € 5.000,- om de verliezen te
dekken, waardoor het eigen vermogen nu ongeveer € 10.000,- bedraagt. Wanneer het donateursbestand
na dit jaar min of meer op peil blijft, zouden we dat dus kunnen investeren in Heemkundige
activiteiten.

2018 en volgende jaren
In 2018 gaan we verder met waar we mee bezig waren, maar zoals gezegd is er ruimte voor nieuwe
dingen. We roepen onze vrijwilligers, maar ook onze donateurs dus op om met nieuwe ideeën te
komen voor zinvolle en leerzame activiteiten in het kader van de Heemkunde.
Misschien is dit echter niet helemaal correct uitgedrukt. Ons probleem was natuurlijk mensen(handjes)
om de ideeën uit te voeren. Het liefst hebben we dus ideeën met denkhoofden en doehandjes. Als u dus
nog wel eens een uurtje niets te doen hebt, overweeg dan eens om iets bij de Heemkundekring te doen.
Kom gewoon eens praten over wat er kan. U komt verhalen tegen waardoor u Zevenbergen beter leert
kennen. We zijn er altijd op maandagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur (Zuidhaven 17 dus) en anders
kunt mailen naar info@heemkundezevenbergen.nl of bellen naar 06-37 44 92 59 (Ebo Roek).

Rabobank Clubkasactie
In april mogen leden van de Rabobank weer stemmen op hun favoriete stichting of vereniging. De
Rabobank verdeelt € 150.000,- onder de West-Brabantse organisaties die meedoen. Dat gaat op basis
van het aantal stemmen dat men krijgt. Wij doen natuurlijk ook weer mee en hopen op uw stem.
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