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Beste mensen,
Dit is de tweede nieuwsbrief in coronatijd. Wij hopen dat het nog steeds goed met u gaat.
De Heemkundekring is er nog altijd, maar u merkt wat minder van ons omdat het lastig is
om iets te organiseren.
Twee weken geleden stonden we op het punt om de traditionele Poteravond en een lezing
in december aan te kondigen, maar toen kwam de persconferentie van 13-10-2020.
Vanwege de toen afgekondigde maatregelen, heeft het bestuur besloten om in 2020 geen
activiteiten meer te organiseren. De Poteravond gaat dus niet door. Dat spijt ons zeer,
maar de horeca is gesloten en met de steeds wisselende maatregelen en de onzekerheid die
daarmee gepaard gaat lijkt het ons beter zo. We willen in ieder geval ook niet de grenzen
opzoeken van de maatregelen die nu van kracht zijn. Daarvoor is de gemiddelde leeftijd
van onze vrijwilligers en onze doelgroep te hoog. De hoop is gevestigd op 2021!!!
De status van onze activiteiten kunt u overigens ook altijd vinden op onze website
https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/
Het bestuur

Wat gaat er dus allemaal
•
•
•
•
•
•

niet door

De geschiedenisquiz
Heemkundecontact van 5 november 2020
Poteravond van 13 november 2020
Heemkundecontact van 3december 2020
Lezing door Karel Leenders van 10-12-2020
De handwerkgroep

We denken na over een alternatief voor heemkundecontact. U kunt natuurlijk ook altijd
op onderstaande link naar foto’s kijken en in ons digitale archief grasduinen. Natuurlijk
staat nog niet alles er op, maar er wordt aan gewerkt.
https://heemkundezevenbergen.nl/dist_v1.10_rc2_algemeen/index.html?query=*:*

Werkgroep Stamboomonderzoek
Nadat we een tijdje stil lagen met de genealogiegroep, hebben een aantal mensen
aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan een beginnersgroep voor
stamboomonderzoek. In oktober of uiterlijk november wilden we weer met een groep
starten, maar het is nu te lastig. De mensen die zich hebben opgegeven worden per email
op de hoogte gehouden en krijgen een bericht als het wel door gaat.
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U kunt zich nog inschrijven per email via info@heemkundezevenbergen.nl of met het
contactformulier op de website.

Bestuur
In het bestuur van de Heemkundekring zijn een paar wijzigingen aangebracht. Tijdens de
bestuursvergadering van 23 september 2020 is penningmeester en waarnemend voorzitter
Ebo Roek benoemd tot voorzitter. Verder is Josette Schoorl toegetreden tot het bestuur en
zal Piet Ooijen per 1-1-2021 het penningmeesterschap overnemen van Ebo Roek. Wim
Lock (secretaris) en Henk geleijns (bestuurslid) blijven gewoon op hun post. Het bestuur
is dan weer op sterkte. Zie ook https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/ voor de
huidige samenstelling van het bestuur en andere nieuwtjes.

Oudheidkamer wordt Museum Zevenbergen
We hebben gemerkt dat de term Oudheidkamer niet altijd met begrip wordt ontvangen.
Vaak vragen mensen zich af wat dat is. Sommigen stellen zich een verwaarloosde ruimte
vol spinnenwebben voor. Niets is echter minder waar. Om beter duidelijk te maken wat
we zijn, heet de Oudheidkamer voortaan “Museum Zevenbergen”. In de komende tijd
worden de opschriften aangepast en gaan we de gemeente vragen de richtingaanwijzers in
Zevenbergen op de nieuwe naam aan te passen. We willen ons ook nog meer dan
voorheen gaan richten op verhalen van Zevenbergen. Als u nog iets heeft, waarvan u vindt
dat het in ons museum thuishoort, dan houden we ons aanbevolen, ten minste als we het
niet al hebben. Maar bijna liever nog dan het object, horen we graag het bijbehorende
verhaal. Zie voor het museum ook. https://www.youtube.com/watch?v=p4OGYXAiuWk
Hieronder enkele nieuwe aanwinsten

Donateursbijdrage 2020
Vrijwel alle donateurs hebben hun bijdrage voor 2020 al betaald. Wederom bedankt
daarvoor. Het spijt ons dat we dit jaar minder kunnen doen, maar onze kosten lopen
grotendeels wel door, dus u steun wordt zeer op prijs gesteld.
Als u uw bijdrage nog niet heeft overgemaakt dan verzoeken wij u vriendelijk om dat
alsnog te doen.

Clubsupport actie Rabobank
De Heemkundekring doet ook dit jaar mee aan de clubkasactie
van de Rabobank. Leden van de bank kunnen van 5 tot 25
oktober stemmen of de organisatie/club van hun voorkeur. De
bank verdeelt € 150.000,- onder de deelnemende organisaties.
Het aandeel dat we krijgen wordt bepaald door het aantal
stemmen. Om ons te vinden moet u tussen de deelnemende
verenigingen zoeken naar : “Stichting Heemkunde”.
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Wij hopen dat u ons flink wat stemmen kunt bezorgen. Zie ook
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/west-brabant-noord/rabo-clubsupport-2020/

Wie waren toch die bakkers van Zevenbergen
Het lang verwachte boek van Angela Rindt over de bakkers van Zevenbergen is bijna af.
Het boek geeft een compleet beeld van het beroep van Bakker in Zevenbergen en van de
mensen die bakker waren. Het ligt bij de drukker. U kunt een boek reserveren door een
email te sturen naar a.rindt@kpnplanet.nl of bellen met 06-57 20 93 26. Er komt tevens
een wandeling langs de (voormalige) bakkersbedrijven

Vrijwilligers
We zoeken nog altijd nieuwe vrijwilligers voor de volgende functies:
• Rondleid(st)er Stadswandelingen
Optreden als gids voor groepen die een standswandeling door Zevenbergen willen
maken en daarbij uitleg krijgen over de historie van Zevenbergen.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/onze-activiteiten/stadswandeling/
• Rondleid(st)er Museum
Optreden als gids voor individuen of groepen (volwassenen, scholieren, etc.) bij
bezoek aan ons Museum. Momenteel kunnen dergelijke bezoeken alleen op
afspraak plaats vinden. Als de corona dreiging voorbij is, en wie weet wanneer dat
is, dan zijn we ook op de zaterdagmiddag weer open en dan hebben rondleid(st)ers
eens in de zes weken of zo op een zaterdagmiddag dienst.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/onze-activiteiten/rondleidingen/
• Medewerkers voor de digitale databanken
De Heemkundekring is druk bezig met het digitaliseren en beschrijven van foto’s,
documenten, bidprentjes en museumobjecten voor de digitale databank die
vervolgens weer kunnen worden in gezien via onze website
https://www.heemkundezevenbergen.nl/archieven/
• Onderzoekers en schrijvers van artikelen voor ons blad “Oud Nieuws”.
Wij geven minimaal twee keer per jaar ons tijdschrift Oud Nieuws uit met artikelen
over de historie van Zevenbergen. Kunt u niet zo goed verhalen schrijven, maar
wel onderzoeken, dan bent u zeker ook welkom, Als u goed kunt schrijven, maar
nog niet zo veel van Zevenbergen weet, dan kunt u wellicht verhalen optekenen
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van Zevenbergenaren die wat minder makkelijk de pen hanteren.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/archieven/oud-nieuws/
Voor de rondleiders geldt natuurlijk dat ze de eerste keren met een ervaren rondleider
meelopen.

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.

E-mail
We hebben nog steeds van 33% 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. Wij verzoeken u daarom uw emailadres door te geven op
info@heemkundezevenbergen.nl zodat wij u vaker en gemakkelijker kunnen bereiken.
Zeker in deze tijd van corona met de vaak snel wisselende omstandigheden en
maatregelen is het handig om onze donateurs snel te kunnen bereiken om iets aan te
kondigen of, zoals nu, iets af te gelasten. We hoeven dan ook wat minder een beroep te
doen op onze bezorgers.

Overleden
In de afgelopen periode zijn onze deskundige archivaris Dion Broeders en onze oud
voorzitter Jan Hasper overleden. Zonder hen waren we niet waar we nu zijn met de
organisatie. Vooral een Heemkundekring herinnert zich op wiens schouders we staan.
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