Stads- en straatnaamwandeling
Zevenbergen
Straatnamen, zeker in het centrum van een dorp of stad, zijn
meestal niet willekeurig gekozen. Zij hebben een betekenis.
Sommige namen verwijzen naar de nationale geschiedenis (Prins
Hendrikstraat, Julianaplantsoen) en sommige ook naar de
geschiedenis van Zevenbergen. Bij de straatnamenwandeling
door Zevenbergen gaat het vooral om die laatste categorie. Onder
het motto “De Geschiedenis staat op de muur” vertellen we aan
de hand van straatnaambordjes, gedenkstenen en andere
opschriften over de geschiedenis van Zevenbergen. Maar omdat
niet alles op die bordjes staat, vertellen we er nog heel veel bij.

Graanhandel van Eck

De duur van de wandeling kan worden aangepast aan ieders
wensen en eventueel worden onderbroken voor een rustpauze.
Ook uitbreiding met een bezoek aan ons museum of met een
lezing over de geschiedenis van Zevenbergen of over hoe de
suikerindustrie naar Zevenbergen kwam, is mogelijk.
Beknopt overzicht van de wandeling
• Stationsstraat en Stationslaan:
o Station uit 1854, een van de eerste stations van Nederland
o Maar ook: het oudste huis van Zevenbergen uit ±1610, de
kostschool van Vincent van Gogh, het monumentale
voormalige postkantoor, etc.
• Noord- en Zuidhaven:
o De haven, in 1970 gedempt, maar in 2020 weer open
o De voormalige graanhandel van Eck, actief tot de Oostzee
o Aanvoer van suikerbieten met schepen
o Maar ook: De gereformeerde kerk vrijgemaakt, diverse
trapgevels en monumentale panden, het museum van de
Heemkundekring Willem van Strijen
• De Markt
o Jongensschool uit 1907, plaquette verzet WOII
o Woonhuizen uit de 19de eeuw
o NH Kerk uit de 14de eeuw en de RK Kerk
o Van oudsher stadscentrum met nog steeds markt en horeca
• De Molenstraat
o Munterij van de hertog van Bourgondië, Philips de Goede
o Klassieke trapgevels
• Vele andere straten:
o Straten die herinneren aan toen Zevenbergen aan zee lag
o Geschiedenis: Kasteelplein, Neerhofstraat, Bruggen, etc.
o Industrie: Brouwersstraat, Stoofstraat, etc.
Contactgegevens voor informatie over bovenstaande activiteiten of voor boekingen
E-mail:
info@heemkundezevenbergen.nl
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Medewerkers
Telefoon:
06-37 44 92 59
hebben ook andere taken en werkzaamheden.
Kijk ook eens op:
Neem daarom tijdig contact op als u van onze
diensten gebruik wilt maken
Website:
www.heemkundezevenbergen.nl
Facebook:
https://www.facebook.com/WillemvanStrijen/

