Jong Nieuws
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mei 2019
Beste mensen,
Het voorjaar is al weer dik onderweg en we hopen weer op een mooie zomer en een paar
regenachtige middagen om iets aan Heemkunde te doen. Dit is onze eerste nieuwsbrief
van 2019 en traditioneel daarin ook een overzicht van hoe we zijn gevaren in 2018.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief de uitnodiging voor de algemene vergadering met
lezing op 6 juni a.s. en nog enkele datums om in uw agenda te schrijven.
Het bestuur

6 juni 2019: Lezing door André Delcart
Op 6 juni 2019 hebben we onze algemene
vergadering, maar u weet dat het dan vooral
om de lezing gaat. Deze keer hebben we André
Delcart bereid gevonden de lezing te verzorgen.
De titel is “De evolutie van onze voeding”.
André Delcart is een gewaardeerd kok,
schrijver en onderzoeker van ons culinair
erfgoed en de eetcultuur. Hij brengt een
boeiend relaas over dit thema. Hij schetst, vaak
op ludieke wijze, een beeld van ons
voedingspatroon vroeger en nu en het aanbod
in de voeding.
De lezing begint om 19:30 uur (zaal open 19:00 uur) en vindt plaats in theater De Schuur,
Kerkstraat 23, 4761 CA, Zevenbergen.
Omdat onze gastspreker van ver komt, doen we de algemene vergadering na de lezing,
zodat hij op tijd naar huis kan. Informatie over het reilen en zeilen van de
Heemkundekring vindt u verderop in deze nieuwsbrief . Omdat we een stichting zijn,
hebben we geen verkiezingen, etc. U kunt eventueel vragen stellen over de
Heemkundekring en we zoeken nog twee leden voor de kascommissie.

8, 9 en 10 juni 2019 (Pinksteren).
Op 8, 9 en 10 juni organiseert de Stichting Cultuur Moerdijk in theater De Schuur een
tentoonstelling over modelbouw. http://www.cultuurmoerdijk.nl/exposities/modelbouwbinnen-en-buiten/
De Oudheidskamer van de Heemkundekring is op die dagen ook geopend van 13:00 tot
17:00 uur en we hebben in het museum dan een boekenmarkt. Dat wil zeggen dat we een
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aantal boeken en publicaties van de hand doen die we dubbel hebben of die niet meer
passen in onze collectie. Loop eens binnen om te kijken of er iets voor u bij is.
Bovendien kunt u dan de overblijfselen van het inmiddels geconserveerde schoentje uit de
14de eeuw bekijken dat onlangs op de Markt is opgegraven.

Andere datums om op te schrijven
Op 30 oktober 2019 om 19:30 hebben we een lezing
over kamp Vugt. We zitten dan in de periode dat het 75
jaar geleden is dat Zevenbergen werd bevrijd.
Op de tweede vrijdag van november, 8 november dus,
hebben we weer de traditionele Poteravond.
Tegen die tijd komen we bij u terug met meer
informatie over de lezing en zullen we aangeven hoe u
zich kunt inschrijven voor de Poteravond.
Op 3 november is er in de Bartholomeuskerk een bevrijdingsconcert door het ruimteorkest
ter gelegenheid van het feit dat Zevenbergen op 5 november a.s. 75 geleden werd bevrijd
door de Amerikanen. De Heemkundekring verleent daaraan haar medewerking.

Donateursbijdrage 2019
In 2018 hebben we in tegensteling tot het verleden facturen gestuurd aan onze donateurs.
Dat heeft wat ons betreft heel goed gewerkt en van een aantal donateurs hoorden we ook
dat het zo duidelijker was of je al had betaald of niet. We gaan dat dus in het vervolg altijd
zo doen. De factuur wordt met de volgende “Oud Nieuws” bezorgd of toegestuurd.

Lintjesregen
De lintjesregen van dit jaar is ook op twee van onze vrijwilligers neergedaald. Ger
Suijkerbuijk en Jan Barel vielen beiden in de prijzen voor hun verdiensten voor de
gemeenschap als vrijwilliger bij verschillende organisaties, waaronder de
Heemkundekring.

Verdiend is verdiend !!!

Vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom. We zoeken nog vrijwilligers voor de
volgende taken:
• Rondleiders voor de Oudheidkamer. Zij bemensen het museum op de zaterdagen
dat we open zijn en begeleiden groepen die op afspraak langs komen.
20190504 jaargang 39 nr 1-Jong Nieuws

2

• Rondleiders voor de stadswandeling.
• Mensen die gegevens willen invoeren in ons digitale archief bij de provinciale
databank, de Brabantcloud
• Onderzoekers en schrijvers van artikelen voor ons blad “Oud Nieuws”. Kunt u niet
zo goed verhalen schrijven, maar wel onderzoeken, dan bent u zeker ook welkom,
We willen rond de kernredactie graag een vaste kring van schrijvers hebben, die
regelmatig kortere of langere stukken aanleveren voor “Oud Nieuws” of voor
lezingen.

Oud Nieuws
Voor ons blad Oud Nieuws zijn we altijd op zoek naar verhalen over Zevenbergen. Niet
iedereen schrijft de verhalen die hij of zij kent even gemakkelijk op. Daarom vragen we
iedereen die een goed verhaal over Zevenbergen van vroeger te vertellen heeft, dat bij ons
te melden. We kunnen u dan helpen om het op te schrijven of we komen langs om het uit
uw mond op te tekenen. Als u er nog foto’s bij heeft is dat helemaal geweldig.

Activiteitenoverzicht 2018
Langzaam komt de digitale registratie van onze verzameling foto’s, boeken en
museumobjecten op gang. Alles wordt opgeslagen in de Brabantcloud. Dat is een
provinciale databank voor Heemkundekringen, maar ook voor organisaties als Brabants
Heem, BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum), bibliotheken, etc.
De inhoud van deze databank kunt u bekijken via de volgende website:
https://www.brabantserfgoed.nl/. Daar vindt u van alles over Brabant. Als u bij “Zoek” het
woord Zevenbergen intypt, krijgt u van alles over Zevenbergen te zien. Behalve wat de
Heemkundekring Willem van Strijen heeft ingevoerd, vindt u ook wat andere organisaties
en archieven, die zijn aangesloten, over Zevenbergen hebben verzameld.
Bij zoeken onder “Zevenbergen+stationsstraat” krijgt u onze foto’s van de Stationsstraat.
Nog niet allemaal natuurlijk. Zoals gezegd, er wordt aan gewerkt.
Heeft u nog bijzondere foto’s van oud Zevenbergen die voor het nageslacht en heel
Brabant bewaard moeten blijven, kom dan eens langs en laat ons de foto’s scannen zodat
we ze in onze databank kunnen opslaan. We noteren dan ook het verhaal van de foto en
slaan dat ook op.
In 2018 kwam “Oud Nieuws” 2 keer uit (nr 109 en 110) en “Jong Nieuws” werd ook
enkele malen verspreid U heeft deze allemaal ontvangen dus verdere toelichting is niet
nodig.
In 2018 namen we deel aan of organiseerden we de volgende evenementen:
• ’n Bietje Koekoek aan het water
We hadden een stand en vooral de kinderen konden zich vermaken met wassen zoals
grootmoeder dat deed. De verkoop van Zevenbergse Sloffen was een groot succes en
een leuke bijdrage voor de kas van de Heemkundekring.
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vanwege de privacywet, alleen foto’s van onze eigen medewerk(st)ers
• Jaarvergadering met lezing
De jaarvergadering is gehouden op 22 maart 2018 in de Schuur met een lezing over de
geschiedenis en de restauratie van de NH Kerk aan de Markt, de voormalige
Catharinakerk
• Film Suikerfabriek
Tijdens het museumweekend, 14 en 15 april,
vertoonden we een film van de heer Meijerink uit
1960 over de suikerfabriek in Zevenbergen. Deze film
was door Marco, zijn kleinzoon, gevonden in het
ouderlijk huis. Voor het eerst stonden er rijen
wachtenden voor het museum. Door de medewerking
van een aantal oud werknemers van de suikerfabriek
is de film deels voorzien van de namen van de
mensen die erin voorkomen. De film is inmiddels te
koop. Donateurs betalen € 10,- en niet-donateurs €
15,- U krijgt dan een kopie op naam.
• Braderie en Nazomerfestival
De Heemkundekring had een stand op het nazomerfestival in september, dat dit jaar
samenviel met het open-monument-weekend. Tevens namen we deel aan de modeshow
met enkele vrijwilligers van de Heemkundekring in kleding van 100 jaar geleden om
het contrast met de huidige mode te laten zien.

Hedendaagse vrijwilligers in oude dracht
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• Lezing 4 oktober
Op 4 maart 2019 nam Hans van den Broek ons mee terug naar de geneeskunst van de
Middeleeuwen en liet zien hoe de geneeskunst door de eeuwen ontwikkelde. Een
buitengewoon informatieve en onderhoudende lezing.
• Bidprentjes
met Allerheiligen en Allerzielen hadden we een bidprentjestentoonstelling in het
museum. Tevens werd aandacht besteed aan de herkomst van deze feestdagen en de
relatie met Halloween, dat in tegenstelling tot wat men denkt, ouder is dan
Allerheiligen.
• Poteravond
Traditionele potermaaltijd met bij Verhoeven aan de Kerkstraat. De poters waren goed
gaar dit jaar, de worst prima en de zult (voor de liefhebbers) een traktatie. Na de
maaltijd was er een kwis over oud Zevenbergen volgens het systeem van “petje op,
petje af”. Dat beviel goed en dit jaar doen we dat wat uitgebreider.
• Heemkundekwis
De regionale kwis tussen Heemkundekringen onderling. Dit jaar in Etten-Leur. We
werden 13de van de 21 deelnemende kringen. Als u denkt dat u het beter kunt, geef u
dan op. Als de plaats, datum en tijd bekend zijn, zullen we onze donateurs uitnodigen.
• Heemkundecontact
Eind 2018 zijn we gestart met Heemkundecontact in de bibliotheek. Kees Tielen van de
Heemkundekring laat dan foto’s zien van het Zevenbergen van vroeger en combineert
dat soms met foto’s van het heden. Bezoekers reageren daarop met verhalen over de
mensen, huizen en gebeurtenissen op de foto’s. Inmiddels zijn er al weer 5 goed
bezochte bijeenkomsten in 2019 geweest.
Eind 2018 hebben de laatste reguliere bijeenkomst van de genealogiegroep gehad. De
belangstelling was zodanig teruggelopen, dat we besloten hebben om de maandelijkse
bijeenkomsten op een vaste dag voorlopig op te schorten.
De genealogiegroep bestaat echter nog wel. Als u vragen hebt over genealogie
(staamboomkunde) kunt u die altijd stellen via: info@heemkundezevenbergen.nl of bellen
met Wim Lock, 06-20 37 9515.
Als u interessante weetjes hebt of websites, publicaties, etc. kent over genealogie, kunt u
die ook doorgeven en wij zorgen dan dat ze terecht komen bij de leden van de groep.
In 2018 was de oudheidskamer geopend op de zaterdagen en bij bijzondere gelegenheden
ook op zondag en/of andere dagen.
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 2018 (net als in 2017) naar het museum
kwamen op dagen dat we samen met een tentoonstelling in De Schuur open waren, vooral
tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Veel mensen die ons via De Schuur wisten te vinden,
kwamen voor de eerste keer en waren blij verrast. “het is heel veel groter dan gedacht”
was een veel gehoorde uitspraak. Het schort dus blijkbaar nog aan onze bekendheid.
Misschien kunt u daar via mond-op-mond reclame ook iets aan doen.
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Jaar

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bezoekers

Aantal
439
503
476
674
808
921

Verschil
+14,6%
-5,4%
+41,6%
+19,8%
+14,0%

Als vooraf een afspraak wordt gemaakt kan men op elke dag en tijd bij ons terecht.
Scholen, verenigingen, families, etc. hebben ook in 2018 hiervan gebruik gemaakt. Voor
de jongste schoolkinderen is het soms de eerste kennismaking met een museum. Sommige
mensen vinden het ook leuk om aan familie en kennissen iets meer van oud Zevenbergen
te laten zien en combineren een reünie met een bezoek aan het museum. Ouderen vinden
een bezoek aan het museum vaak leuk omdat het herinneringen uit hun jeugd oproept.
Daarom werken we meer en meer samen met de 7-Schakels.
De stadswandeling met gids van de Heemkundekring blijkt ook een goed manier om
kennis te maken met Zevenbergen. We hadden een familie die naar Zevenbergen was
verhuisd en ter gelegenheid van de “house-warming” de gasten op een stadswandeling
trakteerde.
Het beantwoorden van vragen is ook een belangrijk deel van het werk binnen de
Heemkundekring. Er zijn mensen die hun voorouders uit Zevenbergen zoeken, foto’s
zoeken van hun huis of bedrijf om het interieur een historisch tintje te geven of verhalen
nodig hebben voor een presentatie, werkstuk, etc. Verder komen ook projectontwikkelaars
nog wel eens lang om wat meer achtergrond te verzamelen bij het ontwikkelen van een
gebied of terrein, bijvoorbeeld de oude suikerfabriek.

Resultaatrekening 2018
Hieronder de resultatenrekening 2018. 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
genomen en/of vrijgevallen voorzieningen hierin op te nemen. Dat geeft het beste beeld
van hoe we in een jaar gevaren zijn. De website wordt momenteel herzien en het kan dus
even duren voor alle informatie weer beschikbaar is.
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RESULTATENREKENING 2018

6-2-2019 14:12

BATEN
Bijdragen begunstigers
Extra bijdragen begunstigers
Rente
Subsidie Gemeente
Eenmalige giften
Opbrengsten Museum (bezoek/rondleiding)
Stadswandelingen
Verkoop periodieken en banden
Voorziening ter dekking van verliezen
Rabobank subsidies/acties
Vrijval Voorziening
Voorziening ledenwerving
Verkoop (diversen)
Opbrengsten lezingen
Kruisposten
Verkoop inventaris
TOTAAL BATEN

Begroting 2018
€
3.750,00
€
980,00
€
€
1.300,00
€
€
600,00
€
200,00
€
50,00
€
€
500,00
€
€
€
€
€
€
€
7.380,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Resultaat 2018
4.127,50
1.183,30
1,38
1.300,00
750,00
670,29
160,00
87,32
536,87
140,60
312,35
10,00
9.279,61

LASTEN
Algemene kosten
Museumkosten
Bijeenkomsten en lezingen
Oud en Jong Nieuws algemeen
Contributies en Abonnementen
Representatiekosten/ledenwerving
Bijeenkomst vrijwilligers
Reiskostenvergoedingen
Cursussen
Bibliotheek
Diversen
Tentoonstellingskosten
Nog te betalen over 2018 (schulden)
TOTAAL LASTEN

Begroting 2018
€
1.147,00
€
3.797,75
€
550,00
€
2.300,00
€
91,00
€
200,00
€
400,00
€
€
€
400,00
€
30,00
€
100,00
€
€
9.015,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Resultaat 2018
1.005,56
2.868,57
961,38
2.150,02
90,75
127,38
413,70
366,39
1,42
102,78
1.009,95
9.097,90

RESULTAAT

€

-1.635,75

€

181,71

In 2018 is de bruikleenovereenkomst voor ons museum of Oudheidkamer met de
gemeente ingegaan en moesten we de kosten van gas en elektra van dit slecht geïsoleerde
gebouw plus de gemeentelijke belasting als OZB, reinigingsheffingen, etc. zelf betalen uit
onze exploitatierekening. Daar komen nog de kosten bij voor verzekeringsverplichtingen,
omdat de vrijwilligersverzekering, die de gemeente voor alle vrijwilligersorganisatie heeft
afgesloten, door de gemeente voor dit huurcontract niet voldoende wordt gevonden.
Het resultaat is desondanks nog steeds net positief, waar aan het begin van het jaar een
verlies was begroot. Uit de resultatenrekening blijkt dat dat vooral is te danken aan
meevallende inkomsten van donateurs, door een eenmalige gift van de Lionsclub voor
onze bibliotheek en doordat eigen activiteiten meer opbrachten. De uitgaven zijn ongeveer
op het begrote bedrag uitgekomen.
De gemeente had toegezegd in 2022 het dak te vervangen waardoor de stookkosten
aanzienlijk omlaag kunnen. Even leek het of we al in 2019 aan de beurt zouden zijn omdat
theater De Schuur dan wordt gerenoveerd en de Heemkundekring dan mee zou liften bij
de renovatie van het (gemeenschappelijke) dak. De werkzaamheden aan het dak van de
Oudheidskamer lijken nu echter weer naar achter geschoven te worden. Dat is jammer
omdat we een geïsoleerd dak nodig hebben om ook op termijn de exploitatie rond te
krijgen.
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Kascontrole 2017 en 2018
Omdat de kascontrole over 2017 pas na de algemene vergadering van 2018 plaats vond,
willen we u hierbij nog melden dat de boeken over 2017 door Ger Suijkerbuijk en Ed
Verhamme op 24 april 2018 zijn gecontroleerd en goed bevonden.
We zoeken nog twee donateurs voor de kascontrole 2018

2019 en volgende jaren
Tijden veranderen en de Heemkundekring moet daar ook rekening mee houden. We
bedenken zelf af en toe iets nieuws, maar we zouden natuurlijk ook graag van onze
donateurs horen wat zij van de Heemkundekring verwachten.
U kunt gewoon eens laten weten wat u daar van vindt. Daar kunnen wij ons voordeel mee
doen. Maar het liefst hebben we ideeën in combinatie met denkhoofden en doehandjes om
ze te realiseren. Kom gewoon eens praten. We zijn er altijd op maandagmorgen tussen
10:00 en 12:00 uur (Zuidhaven 17 dus). De koffie staat dan klaar. U kunt ook mailen naar
info@heemkundezevenbergen.nl of bellen naar 06-37 44 92 59 (Ebo Roek).

Op de koffie in het museum
Zoals u weet is ons museum zaterdag geopend van 14:00 tot 17:00 uur. Donateurs kunnen
dan ook gewoon eens binnenlopen voor een kopje koffie, thee of voor een praatje. Breng
gerust ook eens een kennis of een buurvrouw of buurman mee. Of een goed idee
natuurlijk.

Rabobank Clubkasactie 2019
De Rabobank clubkas actie is dit jaar niet in het voorjaar zoals vroeger, maar in october.
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. Tegen de tijd dat u kunt stemmen zullen we u daar aan
herinneren.

E-mail
We hebben nog steeds van 40% van onze donateurs geen e-mail adres. Als u deze
nieuwsbrief in uw brievenbus ontvangt en niet via de mail, dan is dat omdat we geen
email adres van u hebben. Email stelt ons in staat om u af en toe een berichtje te sturen
zonder dat we bezorgers op pad hoeven te sturen. Als wij uw email adres hebben,
ontvangt u af en toe een berichtje over de Heemkundekring, maar ook over activiteiten
van andere Heemkundekringen en organisaties die wellicht interessant voor u kunnen zijn.
Oud Nieuws blijft natuurlijk gewoon bezorgd worden.
Als u bewust niet wilt dat we u per email benaderen of als u geen email gebruikt, dan
respecteren we dat natuurlijk. Zo niet, dan verzoeken wij u om uw emailadres door te
geven op info@heemkundezevenbergen.nl zodat wij u vaker en gemakkelijker kunnen
bereiken.
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