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AKKOORDVERKLARING BESTUUR

Het bestuur van de Heemkundekring Willem van Strijen verklaart zich op 10 en 11 maart 2021
digitaal (i.v.m. corona) akkoord met dit jaarverslag.
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INLEIDING

Dit is het jaarverslag van de
Heemkundekring “Willem van Strijen”
over het jaar 2020. Het mondkapje van
Mie de Tops geeft meteen duidelijk weer
in welk teken dit jaar heeft gestaan. Het
was Covid-19, Covid-19 en nog eens
Covid-19. Vanaf maart zijn eigenlijk alle
initiatieven in het water gevallen.
Het grootste deel van het jaar was het
museum gesloten en als het al open was,
dan alleen op afspraak, met een beperkt
aantal mensen en met mondkapjes. Dit jaar bezochten dan ook vanzelfsprekend veel minder
mensen het museum dan in 2019. We deden nog wel een paar stadswandelingen met de
mantelzorgers en met enkele schoolklassen , maar daar bleef het eigenlijk bij.
Ook alle evenementen zoals het museumweekend, de open monumentendagen, de braderie
en de kerstopenstelling gingen niet door. DE Heemkundekring was vooral bezig met interne
zaken, zoals de archivering in de Brabantcloud en natuurlijk met Oud Nieuws, dat ook tijdens
een “lock-down” gemaakt kan worden.
Financieel gezien is er weinig aan de hand. Gelukkig hebben we trouwe donateurs die ook als
er weinig activiteiten zijn hun bijdrage aan ons betalen. Omdat er weinig activiteiten waren,
hadden we ook minder kosten. Het museum hoefde niet verwarmd te worden, etc.
Aan het einde van 2020 werd echter merkbaar dat als deze lock-down nog veel langer duurt,
de ambitie van de vrijwilligers terugloopt. De bijeenkomsten op maandag zijn vervallen en
vooral dan konden we elkaar nog wel eens oppeppen en nieuwe initiatieven bespreken. De
hoop is gevestigd op 2021. Als iedereen is ingeënt tegen Covid-19 kan er misschien weer wat
meer en kunnen we de draad weer oppakken.
Het bestuur
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BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur bestaat op 31-12-2020 uit 5 personen.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Ebo Roek
Wim Lock
Ebo Roek (per 1-1-2021 Piet Ooijen)
Henk Geleijns,
Josette Schoorl
Piet Ooijen (penningmeester vanaf 1-1-2021)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
Al enige tijd werden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in de praktijk
vervuld door Ebo Roek. Wim Lock was secretaris, maar dat was meer statutair dan dat het in
de praktijk werd ingevuld. Dat was geen wenselijke situatie. In 2020 hebben enkele
besprekingen plaats gevonden om daar een eind aan te maken. Harm Jan Volkers had daarbij
een welkome adviserende inbreng. Er is daarna op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden.
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In 2020 zijn Josette Schoorl en Piet Ooijen benoemd in het bestuur van de Heemkundekring
Willem van Strijen. Ebo Roek is tot voorzitter benoemd. Totdat Piet Ooijen op 1-1-2021 het
penningmeesterschap overneemt, was Ebo Roek ook penningmeester. Wim Lock zal het
secretariaat verder in gaan vullen.
Volgens de statuten worden bestuursleden benoemd voor een periode van 6 jaar en kunnen
daarna worden herbenoemd. Officieel dient er dus een rooster van aftreden te zijn. Bij gebrek
aan kandidaat-bestuursleden is in 2020 geen rooster van aftreden opgesteld.
Vanaf maart 2020 is Nederland in de grip van Covid-19 en was het niet altijd mogelijk om
fysiek te vergaderen. Stemmingen werden vaak afgedaan via email.
In 2020 vergaderde het bestuur op:
22-01-2020
Bestuursvergadering (fysiek)
05-03-2020
Bestuursvergadering (fysiek)
05-06-2020
Virtuele Bestuursvergadering (besluit sluiting museum vanwege Covid-19)
20-08-2020
Brainstormsessie toekomst Heemkundekring
23-09-2020
Bestuursvergadering (fysiek)
05-10-2020
Bestuursvergadering (fysiek)
13-10-2020
Virtuele bestuursvergadering (afgelasting poteravond, lezing, etc.)
21-11-2020
Virtuele stemming naam van het museum (resultaat: Museum Zevenbergen)
10-12-2020
Virtuele stemming benoeming Piet Ooijen tot penningmeester
13-12-2020
Virtuele stemming deelname Jumbo Plaatjesboek project
Verslagen zijn desgewenst ter inzage bij de secretaris.
Verder werd door een of meerdere bestuursleden/vrijwilligers deelgenomen aan
onderstaande activiteiten, bijeenkomsten, etc. :
27-01-2020
Lezing in Lage Zwaluwe over WOII (Ebo Roek en Wim Lock)
29-01-2020
Inloopmiddag Bovendonk (Roosendaal) over gebruik Memorix en Brabantcloud
12-02-2020
Lezing over luchtoorlogen in Etten Leur (Ebo Roek)
03-03-2020
Overleg met Ineke Roffel van CINE 7 over samenwerking voor open
monumentendag in september 2020. Besloten werd samen iets met film te
doen in De Schuur en het museum (Oude projectoren, etc.)
18-06-2020
Overleg met San Vermaas van Sport en Welzijn over een film over “De
Afgebrande Hoef” (Josette Schoorl en Ebo Roek)
09-07-2020
Overleg met Jeroen de Vries van Waterpoort over het museum als steunpunt
voor het afhalen van producten van locale telers. Geen vervolg gekregen.
18-08-2020
Overleg met mensen van de RK Bartholomeuskerk (Gerard Kips en Hans
Kleinekoort) over toegang tot de kelder van de kerk bij stadswandelingen door
de Heemkundekring (Ebo Roek). Mensen van de kerk zegden toe de vraag in
overweging te nemen, maar geen antwoord gekregen.
10-09-2020
Overleg met de Stichting Cultuur Moerdijk over een fototentoonstelling over de
haven in theater de Schuur in oktober (Ebo Roek)
20-10-2020
Kascommissie 2019, bestaande uit Aernout de Veer en Piet Ooijen, als
intredend penningmeester. Ebo Roek gaf als penningmeester de toelichting.
23-11-2020
Overleg met Jeffrey Schouten (reclamebureau Tomorrow) en Frank Simonis
(Jumbo Zevenbergen) over het maken van een boek met historische plaatjes
in het kader van een spaaractie bij Jumbo in Zevenbergen. (Ebo Roek, Kees
Tielen, Bart Schuijt)
Additionele informatie is beschikbaar bij de persoon die de bij de activiteit of bijeenkomst
aanwezig was. Een flink aantal daarvan had een informeel karakter en is niet genotuleerd.

3.1

Overleg met de gemeente Moerdijk

Op 3 december 2019 is er voor het laatst gezamenlijk overleg geweest tussen de gemeente en
de HKK (Willem van Strijen E. Roek en H. Geleijns) over de aanpak van de vervanging van het
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dak van het museum. Dat overleg heeft in 2020 geen vervolg gekregen en er is ook geen actie
op gevolgd.
Er zijn twee mogelijkheden om het dak te renoveren. De eerste is door buiten de pannen eraf
te halen en er isolatie onder te leggen. Dat geeft voor de Heemkundekring de minste overlast
en zou betekenen dat de mooie karakteristieke betimmering van het dak met kraaldelen
behouden kan blijven. De gemeente stelt echter dan de gewenste isolatiewaarde (op enkele
tienden na) niet te kunnen halen.
De tweede mogelijkheid is om aan de binnenkant isolatie aan te brengen. Dat betekent dat de
hele bovenverdieping leeg moet worden gehaald en de meeste vitrines moeten worden
afgebroken. Die vitrines kunnen dan zo goed als zeker niet worden terug geplaatst en moeten
dus worden vervangen.

3.2

Huurcontract voor de Oudheidskamer

In het huurcontract met de gemeente staat dat de voortgang jaarlijks wordt besproken tussen
de Heemkundekring enerzijds en de gemeente (accountmanager) anderzijds. Echter, ook in
2020 heeft dit overleg niet plaats gevonden.

3.3

Vrijwilligers

De Heemkundekring Willem van Strijen is een vrijwilligersorganisatie
zonder enige betaalde medewerker. De vrijwilligers zijn dus feitelijk de
Heemkundekring. Eind 2020 waren er 30 vrijwilligers die op enige wijze
werkzaamheden voor de kring verrichten.
Petra Broeders moest in 2020 om gezondheidsredenen stoppen met haar
werkzaamheden binnen de Heemkundekring.
In 2020 verloren we ook onze archivaris Dion Broeders. Hij was vanwege
ziekte al enige tijd niet meer actief, maar nog wel beschikbaar als
vraagbaak. Op 5 juli is hij overleden.
In 2020 overleed ook Arie Maris, jarenlang trouw bezorger voor de
Heemkundekring. Hij is op 3 december begraven.

3.4

Dion Broeders

AVG

Geen nieuws. Ons beleid staat op de website.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/wetgeving-anbi-avg-etc/avg/

3.5

Banken

De Heemkundekring bankiert alleen nog bij de Rabobank. Een vergelijkend onderzoek heeft
aangetoond dat andere banken geen aanmerkelijke voordelen bieden. Omdat tevens de
Rabobank ook periodiek de HKK subsidieert, is er dus geen enkele reden hierin verandering te
brengen.

3.6

Naam van het museum

In 2020 heeft het bestuur besloten de naam van de Oudheidskamer te wijzigen in “Museum
Zevenbergen”. De reden van deze wijziging is dat het begrip Oudheidskamer in onbruik raakt
en door veel mensen wordt geïdentificeerd met stoffig, oubollig, etc. De gemeente heeft
toegezegd de borden in Zevenbergen, die verwijzen naar Willem van Strijen en/of
Oudheidskamer, te vervangen door bordjes met het opschrift “Museum Zevenbergen” of als
dat te lang is “Museum Z’bergen” met het museum icoon. Dat is inmiddels gebeurd.
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Bij Museum Zevenbergen dient het bord boven de deur nog te worden aangepast. Daar gaan
we met z’n allen nog eens over nadenken.

4

ACTIVITEITEN HKK IN 2020

De activiteiten van 2020 worden hieronder besproken per werkgroep.

4.1

Werkgroepen

Naast de bestuursfuncties (voorzitter, secretaris, penningmeester) kent de Heemkundekring
een verdeling van de werkzaamheden in werkgroepen, waarin inhoudelijk samenhangende
activiteiten worden bijeengebracht. Bestuursleden zijn de coördinator van die werkgroepen,
maar zij kunnen het coördinatorschap ook delegeren aan andere vrijwilligers.
De verdeling van de werkgroepen over de bestuursleden is op de bestuursvergadering van 3011-2016 in grote lijnen vastgesteld (zie bijlage 1). Dit schema zou op basis van de huidige
stand van zaken geactualiseerd moeten worden.
De werkgroep structuur blijkt echter in de praktijk moeilijk te handhaven omdat er te weinig
mensen zijn om de werkgroepen te bemensen. Er is vooral een gebrek aan coördinatoren die
zelfstandig een werkgroep, dus een min of meer samenhangend pakket aan activiteiten, voor
hun rekening nemen. Nu het bestuur weer op sterkte is, zal in 2021 worden getracht om de
structuur die in 2016 is bedacht te implementeren.
In de praktijk is de taakverdeling momenteel (eind 2020) als volgt:
Omschrijving van de taken
Voorzitter
Secretaris
•
Jong Nieuws (nieuwsbrief)

Verantwoordelijke
Ebo Roek
Ebo Roek en Wim Lock
Ebo Roek

Penningsmeester (incl. donateursadministratie)

Ebo
Piet
Ebo
Ebo
Ebo

Coördinatie van het beantwoorden van vragen van derden
PR voor het museum en de Heemkundekring
Algemene coördinatie Oudheidkamer

Roek (tot 1-1-2021)
Ooijen (vanaf 1-1-2021)
Roek
Roek
Roek

•

Catering

Mien Ligthart

•

Etalage en inrichting Oudheidkamer

•

Rondleiders en Rondleidsters

•

Technische dienst

Elma Jonkheer en Josette
Schoorl
Corrie van Gils
Gerard Janssens
Elma Jonkheer
Mien Ligthart
Wim Lock
Diane Ripmeester
Ebo Roek
Josette Schoorl
Joop Vinkenvleugel
Wim Lock
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•

Bouwkunde (relatie met verhuurder (gemeente)

Coördinatie Stadswandelingen
•
Uitvoering Stadswandelingen
Coördinatie Lezingen, Poteravond en Nieuwjaarsreceptie
Beheerder archiefsysteem Memorix Maior
•
Fotomateriaal

•

Museumobjecten

•

Bidprentjes

•

Bibliotheek

•

Documenten, Personen en organisaties

Ebo Roek
Ebo Roek, Corrie van Gils, Bart
Schuijt
Henk Geleijns
Ebo Roek
Ebo Roek, Kees Goverde, Kees
Tielen, Piet Ooijen, Adrienne
Wevers
Ebo Roek, Elma Jonkheer,
Brigitta van Hoeven
Coby Ooijen, Diane Ripmeester
Ebo Roek, Wim Lock, Eelbren
Vrind Vegter
Ebo Roek

Coördinator Heemkundecontact
Oud Nieuws (redactie)
•
Oud Nieuws (bezorgers)
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Henk Geleijns

Kees Tielen
Ebo Roek en Ine Krielen
Ger Suijkerbuijk, Coby Ooijen,
Mien Ligthart, Wil Vissers, Cees
Verschuren, Jan Borst, Olaf
Hommes, Arie Maris
(overleden), Brigitta van
Hoeven, Ebo Roek, Corrie van
Gils.

WERKGROEP ICT, COMMUNICATIE EN ADVIES

5.1

Vragen

In 2020 kregen en beantwoorden we naar vermogen onder andere de volgende vragen.
Datum
31-07-2020
05-08-2020

Vragensteller
Toos de Moor
Laura Schwill

10-08-2020

Toon van Boxel

18-08-2020

De heer
Monnickendam

29-11-2020

Henk Bogaerts

01-12-2020

Florence Imandt

04-12-2020

Hans Bon

Organisatie
Ons West Brabant
TV

Marechaussee

BN De Stem

Aard van de vraag
Foto’s van Molenstraat 22
Vraag om mee te werken aan een voor TV op te
nemen stadswandeling in Zevenbergen. Uiteindelijk
doorverwezen naar Klundert en gevraagd terug te
komen als de haven klaar is.
Vraag om gebruik toe te staan van teksten van de
Heemkundekring voor een Labcache.
Vragen over de locatie van de eerste
Marechaussekazerne in Zevenbergen. Blijkt
lijstenmakerij Luijten op de Markt te zijn.
Vraag om film van suikerfabriek Zevenbergen uit
1960 (meijerink). Film op Youtube gezet.
Contactgegevens Piet Pruijsers van kamp Vught
Vraag om foto’s van Molenstraat 36, het pand van
Makelaardij Bon van voor de renovatie

Etc. Etc. Etc.

Lang niet alle vragen zijn hier weergegeven. Veel vragen worden telefonisch, mondeling in het
museum of anderszins informeel beantwoord en zijn niet geregistreerd. Het doel van dit
overzicht is dan ook niet volledig te zijn, maar om een indruk te geven van wat voor
informatie zo al verstrekt wordt.
5.1.1

Opschriften banieren voor langs de haven

De HKK Willem van Strijen is door de gemeente gevraagd na te denken over opschriften voor
de banieren die langs de haven worden geplaatst. De Heemkundekring heeft daar een voorstel
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voor gedaan. Omdat de banieren nog niet zijn onthuld wordt hier niet aangegeven welk
voorstel dat was.

5.2

Website

In 2020 is de website ingrijpend vernieuwd. De website is nu opgebouwd in WordPress. Kees
Tielen heeft dat geïnstalleerd en de inhoud wordt beheerd door Kees Tielen en Ebo Roek.
Omdat het veel gemakkelijker is geworden om inhoud toe te voegen, is de website nu ook
actueler.
Ook de zoekfunctie in onze Memorix archieven is nu in de website geïmplementeerd en
bezoekers kunnen nu op allerlei manieren zoeken in onze fotobestanden, boeken, documenten
en bidprentjes.
Het adres van de website: www.heemkundezevenbergen.nl
Hier onder een aantal statistieken van de website. In april is de website vernieuwd en duidelijk
is te zien hoe in april de activiteit op de website stijgt. Kijk maar eens naar het aantal hits.

Als we voor de maand oktober wat meer in detail kijken,
dan zien we dat de activiteit op de website gelijkmatig
over de dagen van de week is verspreid en dat de
website vooral ook veel overdag wordt geraadpleegd. Dat
betekent dat de gemiddelde bezoeker geen reguliere
baan heeft en dus moet worden gezocht in de groep van
mensen > 65 jaar.
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Hier onder de openingspagina van de website

Hier onder een indruk van de zoekpagina, waarmee o.a. het fotobestand van de
Heemkundekring kan worden geraadpleegd.
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5.3

Facebook

Vanaf 3-10-2014 is de Heemkundekring
ook op facebook met als doel het aantal
contactmomenten met de donateurs te
kunnen verhogen en dus meer en sneller
actuele informatie te kunnen geven.
De Facebookpagina van de
Heemkundekring telt op 31-12-2020 in
totaal 295 volgers. In 2020 zijn 82
berichten geplaatst. Zie bijlage 4 voor
een overzicht van de berichten.
Hieronder een statistiek van het bereik in 2020. Het betreft een schatting van facebook van
het aantal mensen (verticale as) dat de berichten op hun scherm kregen

Adres: https://www.facebook.com/WillemvanStrijen?ref=aymt_homepage_panel
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5.4

Microsoft

Als ANBI heeft de Heemkundekring van Microsoft tot 2030 de beschikking gekregen over een
professionele Office 365 omgeving voor bedrijven. Alleen Kees Tielen en Ebo Roek zijn als
gebruiker aangemeld. Dit biedt o.a. de mogelijkheid om met TEAMS te werken en dat
betekent dus niet alleen vergaderen. TEAMS is een professionele projectomgeving.
Na enig testen bleek dit echter voor onze belangrijkste taak van dit moment, het sorteren van
foto’s, niet zo geschikt. Daarom wordt niet van alle functionaliteit gebruik gemaakt.
Bij dit gratis abonnement hoort ook een 1 GB cloudopslag via OneDrive. Daarop staat het hele
archief van de Heemkundekring. Dit wordt beheerd door Ebo Roek, maar ook de
penningmeester Piet Ooijen werkt in dit archief en het project “plaatjesboek Jumbo” wordt
helemaal met een gezamenlijke map in de cloud gedaan. Delene van het archief kunnen dus
beschikbaar worden gemaakt voor medewerkers die met een bepaald deel van het archief
moeten werken en dat voor onbepaalde of voor een beperkte tijd.

5.5

Youtube

De Heemkundekring heeft nu ook een YouTube kanaal waarop filmmateriaal wordt verzameld,
dat dan weer gemakkelijk gedeeld kan worden via de website, via facebook of direct naar
belangstellenden.

5.6

Posters

Voor tentoonstellingen en evenementen communiceert de Heemkundekring vaak met
(mini)posters. Zie bijlage 2 voor enkele voorbeelden. Omdat er vanwege Covid-19 veel niet
door ging, waren er in 2020 ook niet zoveel posters.

5.7

Pers (zie bijlage 5)

De Heemkundekring communiceert voor evenementen en tentoonstellingen hoofdzakelijk via
de Moerdijkse Bode. Omdat er vanwege Covid-19 geen evenementen waren is van deze
mogelijkheid ook nauwelijks gebruik gemaakt.
Op 1 juli 2020 verscheen een artikel in de Bode vanwege de heropening van het museum na
de sluiting ivm Covid-19. Op 16 december 2020 verscheen een artikel over de geschiedenis
van de haven door Ebo Roek.
Verder is meegewerkt aan de reeks artikelen in BN De Stem over de haven van Zevenbergen
door het geven van input aan de schrijver ervan: Henk van Ingen. Ook werden foto’s geleverd
voor die artikelen.
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Op 17-11-202 verscheen een foto van de werkkamer van Sinterklaas in Museum
Zevenbergen. De havententoonstelling werd ook in oktober ook in BN De Stem en de Bode
aangekondigd.

6
6.1

WERKGROEP PUBLICATIES
Oud en Jong Nieuws

In 2020 kwam “Oud Nieuws” 2 keer uit.
•
Nummer 113 Juni 2020
•
Nummer 114 December 2020

Oud Nieuws 114 werd op 17-12-2020 door de drukker geleverd en ook al deels gedistribueerd.
Helaas bleek pas op 17-12-2020 in de avond dat er in nummer 114 een drukfout zat. De
bladzijden 25 en 26 ontbraken en in plaats daarvan zaten de bladzijden 20 en 21 er twee keer
in. Dat werd pas ontdekt nadat al iets meer dan de helft van de boekjes was verspreid. De
donateurs zijn per email op de hoogte gesteld en kregen meteen de twee ontbrekende
bladzijden als PDF toegestuurd. Daarbij werd ook aangegeven dat Oud Nieuws opnieuw zou
worden gedrukt en gedistribueerd.
De drukker heeft gratis opnieuw gedrukt en geleverd op 23 december 2020. De boekjes zijn
daarna tussen Kerstmis en Oudjaar verspreid.
Een aantal mensen reageerde verbaasd met de vraag waarom ze twee boekjes kregen. Dat
waren dus mensen zonder emailadres. Die kunnen we in dergelijke gevallen niet bereiken.
Op de website van de Heemkundekring was een blad gewijd aan nummer 114. Daar stonden
de boekjes waarop het artikel over de heren van Zevenbergen was gebaseerd. Op de website
is te zien dat de boekjes 17 keer zijn gedownload (6-1-2021).
De beide nummers van de Seven Mountain Strings werden 11 en 16 keer beluisterd tot 6-12021. Niet veel natuurlijk, maar er werd in ieder geval gebruik van gemaakt.
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6.2

Jong Nieuws

In 2020 kwam “Jong Nieuws” 2 keer uit.
“Jong Nieuws” wordt alleen nog bezorgd bij donateurs van wie het email adres bij ons niet
bekend is. Verder wordt “Jong Nieuws” per email verspreid.

7

WERKGROEP EVENEMENTEN

Hieronder vallen alleen evenementen buiten de Oudheidskamer.

7.1

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers

De nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers was op 17 januari 2020 bij Gasterij De Engel op
de Markt.

7.2

Museumweekend (25 en 26 april)

De geplande activiteiten voor dit weekend waren:
•
Schrijven met de kroontjespen en inkt
•
Oude films
Ook dit ging vanwege Covid-19 niet door.

7.3

Dodenherdenking (4-5-2020)

Ebo Roek was gevraagd om namens de Heemkundekring een kort woord te spreken tijdens de
dodenherdenking op 4 mei 2020 in de Bartholomeuskerk. Dit ging vanwege Covid-19 niet
door.

7.4

Nazomerfestival en Braderie 2020

Vanwege Covid-19 gingen het nazomerfestival en de braderie in 2020 niet door.
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7.5

Geschiedenisquiz (oktober geschiedenismaand)

De geschiedenisquiz ging vanwege Covid-19 niet door.

7.6

Poteravond (13-11-2020)

De geplande poteravond op 13-11-2020 ging vanwege Covid-19 niet door. De planning was
dat Ine krielen een dialect-quiz zou verzorgen, maar die houden we tegoed.

7.7

Regionale heemkundequiz

De winnaar van de regionale Heemkundequiz van 2019 was Wouw, maar omdat zij de quiz al
zo vaak organiseerden was nummer 2 (Klundert) van 2019 bereid om in 2020 de organisatie
te verzorgen.
Uiteindelijk ging de quiz vanwege Covid-19 niet door.

7.8

Heemkundecontact

Het zogenaamde “Heemkundecontact” in de bibliotheek VANnU in Zevenbergen heeft zich in
2020 nog verder ontwikkeld tot een steeds groter succes, maar uiteindelijk zijn alle sessies na
maart 2020 afgelast vanwege Covid-19
Heemkundecontact vindt normaal gesproken plaats op de eerste donderdag van de maand om
14:00 uur. In juni, juli en augustus is het vakantie en is er geen heemkundecontact. Na de
zomer is heemkundecontact voortgezet met een reserveringssysteem omdat er maximaal 20
mensen konden deelnemen in de bibliotheek. Dat was echter eigenlijk een moeizaam proces
vanwege Covid-19.
02-01-2020
06-02-2020
05-03-2020
02-04-2020
07-05-2020
04-06-2020
03-09-2020
01-10-2020

“Op z’n Zeuveberregs gezeed” door Ine krielen
Carnaval door Jan Barel
Bakkers van Zevenbergen door: Angela Rindt en Bert v.d.Put
Afgelast vanwege Covid-19
Afgelast vanwege Covid-19
Afgelast vanwege Covid-19
Geplande bijeenkomst heemkundecontact ging niet door vanwege Covid-19.
Vanwege Covid-19 kon de bibliotheek niet worden gebruikt. Gelukkig stelde de
mensen van de Noordhavenkerk hun gebouw beschikbaar voor de lezing door
Wim Boot over de St. Josefschool.

De latere bijeenkomsten zijn allemaal afgelast vanwege Covid-19. Onderstaande ambitieuze
planning van kees Tielen, de coördinator, kon daarom niet helemaal worden uitgevoerd.

Hieronder enkele foto’s van de bijeenkomst van 5 maart over de bakkers van Zevenbergen.
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Angela Rindt en Bert van de Put

De bedoeling is om in de toekomst ook steeds weer andere organisaties en individuen de
gelegenheid te bieden hun verhaal te doen, als het op een of andere manier past in de
doelstellingen van de Heemkundekring.

7.9

Fototentoonstelling over de haven 10 tot 14 oktober 2020

Van 10 t/m 14 oktober organiseerde de Stichting Cultuur Moerdijk een fototentoonstelling over
de haven in De Schuur. Dankzij een aantal maatregelen zoals verplichte mondkapjes,
reserveren en een vaste looproute kon dit evenement ondanks Covid-19 toch doorgaan.
De Heemkundekring (Kees Tielen, Bart Schuijt en Piet Ooijen) hebben in deze tentoonstelling
het gedeelte “haven van vroeger” opgezet met foto’s en attributen van de Heemkundekring.
De tentoonstelling trok veel bezoekers.
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7.10 Jaarvergadering met lezing (23-04-2020)
De jaarvergadering was gepland op 23-04-2020 in De Schuur. Karel Leenders zou een lezing
houden. Afgelast vanwege Covid-19.

7.11 Lezingen
Lezingen door de Heemkundekring voor derden buiten de Oudheidskamer:
18-02-2020
lezing over Carnaval voor de KBO door Jan Barel en Piet Ooijen
21-04-2020
Lezing in de 7-Schakels in samenwerking met Stichting Dodenherdenking.
Afgelast vanwege Covid-19
07-09-2020
Lezing door Ebo Roek voor de buurtvereniging Achterdijk over het onderwerp
“Achterdijk”
Sept 2020:
lezing door Ebo Roek voor PCOB (afgelast vanwege Covid-19)
Dec 2020
Lezing door Karel Leenders in theater De Schuur (afgelast vanwege Covid-19)

8
8.1

WERKGROEP ARCHIEVEN EN BIBLIOTHEEK
Bibliotheek

Geen nieuws.

8.2

Fotoarchief

Het fotoarchief bevat een schat aan informatie en prachtige plaatjes van Zevenbergen, maar is
tegelijk ook een bijna onontwarbare kluwen. Het probleem is o.a. dat in het verleden veel
foto’s zijn gescand en in verschillende mappen zonder goede bestandsnamen zijn opgeslagen.
Daar zitten heel veel dubbelen bij met verschillende bestandsnamen, etc.
Het uiteindelijke doel is een mooie fotoverzameling aan te leggen in de Brabantcloud
(provinciale databank voor Heemkundekringen) zodat die via onze website voor iedereen
beschikbaar kan worden gemaakt. Nieuwe foto’s worden zoveel mogelijk direct in de
Brabantcloud opgeslagen.
Al die gescande foto’s uit het verleden bij elkaar noemen we het “stuwmeer”. Als we met
meerdere mensen foto’s van dat stuwmeer over gaan hevelen naar de Brabantcloud dan
komen er heel veel dubbelen in te staan van verschillende kwaliteit en met andere
beschrijvingen. Daarom worden de foto’s uit het stuwmeer eerst gesorteerd in gerubriceerde
mappen zodat foto’s die bij elkaar horen ook bij elkaar komen te staan en dubbelen er
gemakkelijker uit gehaald kunnen worden. We gebruiken 11 rubrieken.
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Een aantal foto’s zijn al beschikbaar op onze website en op de website
www.brabantserfgoed.nl , waarmee de Brabant Cloud ook kan worden ingezien. Door het
ingeven van een zoekterm als “Zevenbergen+haven” krijgt men o.a. onderstaande combinatie
van een foto en bijbehorende informatie te zien.

8.3

Archief museumobjecten

De registratie van museumobjecten ia al volledig overgezet naar de Brabant Cloud. Dat
betekent niet dat dit al helemaal volledig is en geen hiaten meer vertoond. Er is nog veel werk
aan de winkel om dit te stroomlijnen.
Elma Jonkheer en Brigitta van Hoeven zijn in 2020 begonnen om de records van de objecten
in de databank ook te voorzien van foto’s.
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Voorbeeld van registratie van objecten in het museum

9
9.1

WERKGROEP MUSEUM ZEVENBERGEN
Openstelling Museum Zevenbergen

In 2020 was Museum Zevenbergen geopend op de volgende dagen:
•
Op iedere zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur in februari 2020
•
Daarna was het museum meestal gesloten of open op afspraak. Gewoon binnenlopen
was vanwege Covid-19 niet toegestaan.

9.2

Bezoek scholen aan museum

In 2020 hebben de volgende bezoeken door scholen aan Museum Zevenbergen plaats
gevonden. In 2020 kwam geen enkele klas in het kader van “Museumschatjes”.
09-01-2020
10-01-2020
23-01-2020
09-10-2020
09-10-2020
09-10-2020

9.3

Groep 4 BS Het Kompas, Etten Leur (Fabienne van Eveleingen)
Groep 4 BS Het Kompas, Etten Leur (Fabienne van Eveleingen)
RKBS De Toren via Stichting Sport en Welzijn Moerdijk. Fotoshoot. (San
Vermaas)
PCBS De Regenboog groep 3A in Museum Zevenbergen
PCBS De Regenboog groep 3B in Museum Zevenbergen
PCBS De Regenboog groep 4 in Museum Zevenbergen

Bezoek andere groepen

15-02-2020

10-04-2020
11-07-2020
21-07-2020

Fam. Suijkerbuijk in Museum. Deze familie heeft het graf van een Amerikaanse
soldaat van bij de bevrijding (WOII) geadopteerd die in de buurt van
Zevenbergen is gesneuveld. Zij wilden graag zien waar dat ongeveer gebeurd
kon zijn om dat aan de nabestaanden mee te delen.
Familie van Beers
Fam. Smolders
Groep Marij van Delft en Aad Kortekaas

Verder wordt bij stadswandelingen het museum altijd even aangedaan.
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9.4

Handwerkgroep

Josette Heezen en Coby Ooijen begonnen in 2017 een handwerkgroep.
Vanwege Covid-19 heeft dit in 2020 alleen in februari een keer plaats gevonden. De
belangstelling blijft vooralsnog beperkt tot 2 of 3 deelnemers.

9.5

Museumbezoek

In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen en de entreegelden weergegeven.
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Bezoekers
Verschil
Aantal
439
+14,6%
503
-5,4%
476
+41,6%
674
808
+19,8%
921
+14,0%
888
-3,58%
188
-78,83%

Entreegelden
Verschil
Bedrag
€ 471,39
-5,4%
€ 445,78
-10,6%
€ 398,35
+44,8%
€ 576,95
€ 644,95
+11,8%
€ 670,29
+3,93%
€ 610,35
-8,94%
€ 320,50
-47,49%

Entree/persoon
Verschil
Bedrag
€ 1,07
-17,5%
€ 0,89
-5,6%
€ 0,84
+2,3%
€ 0,86
€ 0,80
-6,9%
€ 0,73
-8,8%
€ 0,69
-5,85%
€ 1,70
148,03%

Vanwege Covid-19 was het aantal bezoekers natuurlijk lager dan voorgaande jaren. In de
zomer was het museum open op afspraak en onder een aantal voorwaarden die te maken
hadden met Covid-19. Een aantal groepen en scholen hebben daarvan gebruik gemaakt.
De meeste bezoekers komen in de museumweek, tijdens de open monumentendagen en
tussen Kerst en Nieuwjaar. Dat zijn allemaal gelegenheden waar de verwachting van
bezoekers is dat toegang gratis is. In 2020 ging dat allemaal niet door. De bezoekers op
afspraak betaalden allemaal en daarom is de opbrengst per bezoeker ook veel hoger dan
normaal. Het totaal is natuurlijk toch teleurstellend.
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9.6

Stadswandelingen

25-01-2020
03-06-2020
29-09-2020
30-09-2020
07-10-2020
08-10-2020

9.7

Groep Scheenaard (Ebo Roek)
Stadswandeling Arenbergschool (afgelast)
Stadswandeling Mantelzorgers Surplus (Ebo Roek en Bart Schuijt)
Stadswandeling groep 5 van PCBS De Regenboog (Ebo Roek en Bart Schuijt)
Stadswandeling PCBS De Regenboog afgelast
Stadswandeling Langeweg voor groep 7/8 van de Mariaschool door Bart Schuijt

Rondleiders in het museum

Vanwege Covid-19 hebben er in 2020 geen bijeenkomsten van de rondleiders van het
museum plaats gevonden.

9.8

'n Bietje Gezond de Polder rond (12 september 2020)

Petra Wevers organiseerde een fietsroute langs plekken die op de fietsroutes langs bedrijven
die streekproducten verkopen. Museum Zevenbergen staat ook op de kaart van de
Bloemendaalroute en was dus ook een stop voor de fietsers.
Bij elke stop kregen (of kochten) de fietsers een ingrediënt om thuis een pizza te bakken. Bij
het museum was dat een pak Koopmans pizzadeeg. Coby Ooijen bracht de pakken Koopmans
aan de man.

De Heemkundekring had een quiz voor kinderen georganiseerd met kijk- en doevragen over
voedselgewoontes van vroeger (worst maken, wekken, etc.). Bakkerij Jac Smit had pakken
met Zevenbergse sloffen ter beschikking gesteld als prijzen.

Vanwege de privacy kunnen we de prijswinnaars hier niet noemen maar er waren 5 winnaars
in 5 leeftijdscategorieën, die allemaal hun prijs thuisbezorgd kregen.

9.9

Boekenmarkt Bartholomeuskerk (12 september 2020)

Kees Tielen en Piet Ooijen namen deel aan de boekenmarkt van de Bartholomeuskerk. Zij
probeerden foto’s aan de man te brengen. Helaas weinig resultaat.
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9.10 Open Monumentendagen en Kunst- en Cultuurroute (12 en 13 september 2020)
De Kunst- en Cultuurroute ging vanwege Covid-19 niet door. De Open Monumentendagen
gingen wel door, maar bezoek van het museum was alleen mogelijk op afspraak. Slechts een
afspraak op zondag.

9.11 10 en 24 oktober 2020, 14:30 tot 16:00 uur, "Zien wat
oma zag"
Op 10 en 24 oktober 2020 organiseerde Heemkundekring Willem
van Strijen een activiteit voor kinderen onder het motto "zien
wat oma zag" of ook wel "De dag van oma".
Voor deze activiteit moeten de kinderen worden ingeschreven
via de website https://boekjes.sportencultuurimpuls.eu/meermoerdijk-2020/mobile/index.html#p=10
Er was helaas een misverstand tussen de organisatie en de
Heemkundekring. De organisatie had het als een tweedaags
evenement geprojecteerd, waardoor mensen dachten dat ze
perse alle twee de dagen moesten kunnen komen. Eigenlijk
waren het twee mogelijkheden voor een eendaags evenement.
Volgende keer beter communiceren.

9.12 Sinterklaas
Vanwege Covid-19 kon een evenement als in 2019 rondom Sinterklaas niet doorgaan. Echter,
we hebben in 2020 ondanks alles wel de “mooie kamer” ingericht als de werkkamer van
Sinterklaas, zodat kinderen vanaf de straat naar binnen konden kijken.

9.13 Kerstopenstelling
De kerstopenstelling ging vanwege Covid-19 niet door.
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9.14 Etalages
De etalagecommissie, bestaande uit Elma Jonkheer en Josette Heezen, heeft ook in 2020 weer
een aantal kwalitatief hoogstaande etalages gemaakt met historisch perspectief, zoals het een
Heemkundekring betaamt.
Zij werden daarbij waar mogelijk natuurlijk geholpen door mensen van de
maandagochtendploeg als dat vanwege Covid-19 verantwoord was.
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10

WERKGROEP GENEALOGIE

De werkgroep Genealogie is in 2016 van start gegaan, maar in de loop van 2019 op non-actief
komen te staan. In 2020 hebben geen activiteiten voor externen plaats gevonden vanwege
Covid-19.
Er hebben zich 9 personen aangemeld voor de nieuwe starters groep. Door de welbekende
reden is de starters groep nog niet opgestart. Zodra dit weer veilig kan krijgen de deelnemers
bericht en gaan we van start met deze groep.

11

RESULTATENREKENING 2020

Alleen opgenomen in het volledige jaarverslag.

12

BALANS 31-12-2020

Alleen opgenomen in het volledige jaarverslag

13

BEGROTING 2021

Alleen opgenomen in het volledige jaarverslag
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Bijlage 1, Werkgroepenstructuur 2016
Werkgroep Communicatie en advies
Taken:
•
Woordvoerder (voorzitterstaak)
•
Vertegenwoordiging bij Brabants Heem, Erfgoed Brabant, etc.
•
Contacten met andere HKK’s
•
PR Heemkundekring
•
Pers en andere media.
Coördinatoren van werkgroepen zullen in de praktijk zelf naar de media gaan (in overleg), maar de
coördinator communicatie let op eenduidigheid, huisstijl, gevoeligheden, etc. en voorkomt overlap.
•
Vragen van derden die tussen wal en schip vallen. In principe beantwoorden coördinatoren van
werkgroepen de vragen in het werkgebied van hun werkgroep.
•
Advieswerk (b.v. begraafplaatsen, gemeentelijke monumenten, straatnamen, etc.)

Werkgroep ICT
Taken:
•
Website
•
Facebook
•
E-mail
•
Memorix Maior/Brabant Cloud (technisch)
•
Telefoon en WIFI

Werkgroep Publicaties
Taken:

•
•
•
•
•

Verzamelen van kopij van andere werkgroepen en derden voor de
publicaties
Eindredactie en publicatie “Oud Nieuws”
Eindredactie en publicatie “Jong Nieuws”
Uitgeven van boeken
Distributie (looplijsten komen van de penningmeester)

Werkgroep evenementen
Taken:
•
Heemkundecontact
•
Jaarvergadering
•
Poteravond
•
Nieuwjaarsreceptie
•
Reisje
•
Lezingen
•
Tentoonstellingen (inhoud komt van werkgroepen)
•
Heemkundequiz
•
Evt, regiobijeenkomsten

Werkgroep Archieven en Bibliotheek
Taken:
•
Fotoarchief
•
Bibliotheek (Boeken, artikelen, tijdschriften, etc.)
•
HKK archieven (secretaris ??)
•
Inhoudelijk deel Brabantcloud m.b.t. foto’s en bibliotheek

Werkgroep Oudheidkamer
Taken:
•
Afsplitsing Oudheidkamer en bruikleenovereenkomst met gemeente
•
Acceptatiebeleid. Acceptatiecommissie (Dion, Hans, Ebo)
•
Inrichting Oudheidkamer
•
Coördinatie en opleiding rondleiders
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•
•
•
•

Activiteiten Oudheidkamer (museumweekend, open monumenten, kunst en cultuurroute, thema
activiteiten, etc.)
“Commerciële” activiteiten
Inhoudelijk deel Brabantcloud m.b.t. objecten Oudheidkamer
Stadswandeling

Werkgroep Genealogie
Taken:
•
Organiseren bijeenkomsten genealogiegroep
•
Beginnerscursussen
•
Werken aan de “stamboom van Zevenbergen” (Wim en Kees)
•
Publiceren nieuwsbrief Genealogiegroep
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Bijlage 2, Posters
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Bijlage 3, Tarieven
Bezoek van de Oudheidkamer tijdens de reguliere openingstijden
De reguliere openingstijden zijn:
Maandag:
09:30 – 12:00
Zaterdag:
14:00 – 17:00
Tijdens de vastgestelde openingstijden is de toegang voor onze Oudheidkamer gratis. Het
wordt aan de beleefdheid van de bezoekers overgelaten of zij een bijdrage willen geven voor
de instandhouding. In de Oudheidkamer staat daarvoor altijd een busje met een bordje. Zorg
dat beiden goed zichtbaar staan opgesteld.
Als bezoekers vragen om een suggestie voor een bijdrage, dan kun je zeggen dat € 2,- per
persoon gepast is en door ons zeer op prijs wordt gesteld.

Bezoek van de Oudheidkamer buiten de reguliere
openingstijden
Als de Oudheidkamer buiten de reguliere openingstijden wordt bezocht moet daarvoor een
afspraak worden gemaakt via E-mail: www.info@heemkundezevenbergen.nl of via een van de
vrijwilligers. Niet vergeten te melden bij de Coördinator.
Bezoeken buiten de reguliere openingstijden vinden altijd plaats onder begeleiding van een of
meer medewerkers van de Oudheidkamer. De kosten zijn als volgt:
Museumbezoek met rondleiding op afspraak
Trouw- en fotoreportages
Per kind (tot 18 jaar)
Per volwassene
Minimum bedrag per groep ongeacht het aantal
deelnemers en ongeacht de leeftijd
Lezing in het museum, ongeacht het aantal deelnemers en ongeacht de
leeftijd
Koffie/Thee (alleen in combinatie met een rondleiding of lezing) per
persoon
Koffie/Thee geserveerd met een Zevenbergse slof in het museum (alleen
in combinatie met een rondleiding of lezing) per persoon

2021
€ 25,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 20,00
€ 20,00
€

1,50

€

3,00

Snoepverkoop
In de winkel van de Oudheidkamer zijn potjes met oud snoepgoed te koop.
Kleine potjes:
Grote potjes

€
€

2,4,-

Stadswandeling onder begeleiding
De kosten van de stadswandeling zijn als volgt:
Stadswandeling (op afspraak)
Per volwassene (max 20 personen):
Per kind (tot 18 jaar)
Minimum bedrag per groep ongeacht het aantal
deelnemers en ongeacht de leeftijd

2021
€ 3,00
€ 1,50
€ 25,00

De Arenbergschool neemt soms twee stadswandelingen in een dagdeel af voor de twee
groepen 6. Dan krijgen zij korting. Ze betalen dan maar € 1,- per leerling.
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Verkoop boeken en tijdschriften:
De kosten van de verschillende publicaties zijn als volgt:
•
Boek: “De Canon van Zevenbergen”:
•
Boek: “Het kwam zomaar uit de lucht vallen:
•
Exemplaar van Oud Nieuws (indien voorradig)
o Papieren versie:
o Toesturen PDF van Oud Nieuws
•
Brochure stadswandeling Zevenbergen
•
Fietsroutes
•
“Toen en Nu 3” (Meulblok)

€ 25,€ 15,€ 3,€ 2,€ 1,Gratis
€ 8,-

Verder hebben we een afspraak met Anne Mieke Vermeulen (06-45 755 750
verme050@planet.nl) over de verkoop van haar boeken:
Machiel Dierks, Het leven van een dagloner, Deel 1 Ketters en Paapsen
Machiel Dierks, Het leven van een dagloner, Deel 2 Paupers en Bazen
Deze boeken kosten € 15,95 per stuk. Als we ze verkopen, dan krijgen we 40% van de
opbrengst. Als er een verkocht wordt, moeten we dus 60% van het bedrag van € 15,95
overmaken naar haar. Dat loopt via de coördinator.
Wanneer publicaties worden toegestuurd, worden de werkelijke verzendkosten in rekening
gebracht, bovenop de genoemde prijs.
Voor alle overige diensten en leveringen worden in overleg de werkelijk gemaakte kosten in
rekening gebracht.

Foto’s
De tarieven voor het verstrekken van foto’s uit de collectie van de Heemkundekring zijn als
volgt:
Omschrijving
Digitale foto aanleveren per email (geen
donateur)
Digitale foto aanleveren per email
(donateur)
Afdrukken van foto’s:

Prijs (2020)
€ 1,- per stuk
Tot 15 digitale foto’s per jaar gratis en voor
elke foto meer: € 1,- per stuk
Kosten van digitale foto
plus de werkelijke kosten van het
afdrukken + 25% voor handling (men kan
ook zelf het afdrukken regelen)

Omdat de Heemkundekring niet altijd weet wie de foto’s heeft gemaakt of wie er op staat,
worden dus met bovenstaande bedragen niet het portretrecht en het auteursrecht afgekocht.
Eventuele facturen worden aangemaakt door de penningmeester. In geval van twijfel over hoe
foto’s in rekening worden gebracht, beslist de penningmeester.
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Bijlage 4, Facebook berichten
Gepubliceerd
10-12-2020
19:32

10-12-2020
17:25

Bericht

Type

Het graf van de grondlegger van de Nederlandse en dus Zevenbergse
suikerindustrie, Adriaan de Bruin. Hij ligt rechts van de haag op het
"ongewijde" deel van de RK begraafplaats in Zevenbergen. Hij was niet
katholiek. Zijn dochter was dat wel en lag dus links van de haag op het
gewijde deel van de begraafplaats. Goede oude tijd, maar niet heus.

Foto

De etalage van Museum Zevenbergen van de Heemkundekring staat weer vol
met Kerststallen. 's avonds ook verlicht, dus loop eens langs als u gaat kijken
naar het water in de haven.

Foto

Minder op een bank lijken kan bijna niet.

Foto

Doelgroep Bereik Betrokkenheid
107
Iedereen
948

19

Iedereen
904

9-12-2020
259

27-11-2020
Een echt FRIETKOT in Zevenbergen

Foto

1,8K

27-11-2020
TWZ opgelet. Zie hier jullie voorgangers.

Foto

25-11-2020
22:35

186

25-11-2020
12:51

Leuke advertentie voor matrassen. Peerless van Hartman uit Zevenbergen.
Beter slapen bestaat niet.

Foto

Corona is natuurlijk vervelend, maar we kunnen nog wel gewoon iedere dag
naar de bakker om alles te halen wat we willen. Dat was 75 jaar geleden wel
anders.

Foto

Wie weet in welk jaar dit geweest kan zijn ?

Foto

149

168

25-11-2020
203

Foto

273

17-11-2020
Eng hoor, zo langs het randje.

Foto

14-11-2020
21:24

11-11-2020
10:04

6-11-2020
13:29

4-11-2020

11:18

Foto

Iedereen bedankt die ons heeft gesteund voor de ClubSupportactie van de
Rabobank. Bijna 300 euro heeft het voor ons opgeleverd.

Link

Een prachtige Zevenbergse vrachtwagen. Het kenteken is in 1929
geregistreerd op naam van A.M Kremers uit de Langenoordstraat 916 A. Wist
u dat u oude auto's en hun eigenaar op basis van hun kenteken kunt
terugzoeken op de website van het BHIC. https://deautovanmnopa.nl/
WIE WAREN TOCH DIE BAKKERS VAN ZEVENBERGEN ?? Het boek van
Angela Rindt over de bakkers van Zevenbergen is klaar. Zaterdag 7 november
a.s. van 11:00 tot 15:00 uur verkoopt zij de boeken buiten op de Markt in
Zevenbergen bij het beeld van de “pratende vrouwen”. Het boek kost € 18,50
en pinnen is niet mogelijk, dus kom met gepast geld. Doe voorzichtig en houd
1,5 m afstand. Ook de mensen die al een boek hebben besteld kunnen het dan
afhalen. Voor hen wordt in ieder geval een boek gereserveerd.

465

141

Iedereen
213

Foto

Iedereen
1K

Foto

Link

Handige gids voor als u nog eens op zoek gaat naar een museum, bijvoorbeeld
in Zevenbergen.

Link

24
15

Iedereen
166

Heemkundekring Willem van Strijen verklaart Halloween, Allerheiligen en
Allerzielen

22

23

Iedereen
264

Foto

20:40

15
43

20:54

31-10-2020

6
31

Foto

2-11-2020

12:11

25
6

Iedereen

21:06

1-11-2020

113
26

Iedereen

2-11-2020
Zou dit nog eens kunnen ???

5
383

Iedereen
2,8K

De werkkamer voor Sinterklaas is ingericht. Tekeningen voor de Sint zijn
welkom! Kijk eens binnen door het raam en laat je verrassen... Zevenberg's
Museum: Zuidhaven 17 te Zevenbergen www.sinterklaaszevenbergen.nl

6
15

Iedereen

23:17

8
24

Iedereen

20-11-2020
Wie, wat, waar is dit ???

7
9

Iedereen

10:40

5
4

Iedereen

12:44

87
2

Iedereen

15:25

17
790

Iedereen

17:07

41
29

Iedereen

20:38

26

17
10

Iedereen
152

14
4

Iedereen
128
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31-10-2020

14:04

30-10-2020
17:08

18-10-2020
21:08

12-10-2020
15:46

11-10-2020
21:30

Hieronder een foto van het 60- jarig huwelijk van Piet de Leeuw en Cor
Roovers in 1959 met heel veel bruidjes. Behalve de echte foto ook nog een
foto met nummers op de hoofden en een lijst met diezelfde nummers en de
bekende namen. Kees Goverde, Jeanne Kuipers- Vervaart, Mien
Schneijderberg, Diny Stoop en Ad Schneijdenberg zijn op zoek naar de
ontbrekende namen. Wie kan er helpen ? Zie ook
https://www.heemkundezevenbergen.nl/wie-wat-dit/

Foto

De meisjes van de levensschool aan de Lindonk. Wie kent er de namen en
eventueel een jaartal ?

Foto

Weer eens wat anders dan foto's. Blijkbaar had Zevenbergen in 1948 een
Onderlinge Varkensverzekering. G.Dietvorst betaalde voor de maand juni fl
38,95 aan deze verzekering. Een flink bedrag. Wie weet er meer over deze
onderlinge verzekeringen, die er misschien ook wel voor koeien, kippen, etc.
waren. ??
GISTEREN IS VANDAAG AL GESCHIEDENIS !!!!! Daarom bewaart de
heemkundekring ook foto's van wat gisteren gebeurede in haar
databestanden en dat kun je via onze website bekijken, ook nog over 40 jaar,
als de heemkundekring dan nog bestaat. Klik op onderstaande link om dat te
zien. En stem op ons in de CLUBSUPPORT-ACTIE van de Rabobank.

23:59

Iedereen
199

Iedereen
135

https://www.facebook.com/316379025212336/posts/1494213790762181/

Gedeelde
video

Foto

Heemkundekring "Willem van Strijen" heeft zijn/haar status bijgewerkt.

Status

107

26-9-2020
13:02

24-9-2020
14:06

12-9-2020
11:34

11-9-2020
23:02

Iedereen
736

188

STEM OP DE HEEMKUNDEKRING !!! RABOBANK CLUBSUPPORT Leden van
Rabobank West-Brabant Noord brengen van 5 t/m 25 oktober hun stem uit
op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. Hoe meer stemmen er op
een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt.
Dit jaar stemmen leden van de Rabobank voor het eerst via de Rabo App en
Rabo Online Bankieren. Zoek naar "STICHTING HEEMKUNDE" om op ons te
stemmen. DOEN !!!!!!!!!

Foto

Heemkundekring "Willem van Strijen" heeft zijn/haar status bijgewerkt.

Status

Iedereen
2,5K

44

15

Iedereen
112

6
68

Foto

Iedereen
2,6K

45
25

Foto

Iedereen
310

15
8

Video

Iedereen
182

Foto

12 september goederenmarkt in de Bartholomeuskerk en op de markt. De
Heemkundekring is ook aanwezig. met afdrukken van foto's van Oud
Zevenbergen die we dubbel hebben. Kom eens kijken. Zoek naar de stand met
Kees Tielen. Het is overigens niet zeker dat deze foto's er tussen zitten

Foto

Allemaal gezien toch ?

Link

8
39

Iedereen
270

12
325

Iedereen
3K

74

Link

49
8

Iedereen

22:54

19:20

20
164

Heemkundekring op de goederenmarkt bij de kerk. Van 10 tot 16 uur.
Uitzoeken op de computer en dan kun je eventueel de afdruk kopen

Suikerhoek Volgende uitzending dinsdag 8-9 om 17:54. Kijken naar Arie
Remus uit Zevenbergen. Ook via onderstaande link, maar pas na het tijdstip
van uitzending Afl. Suiker plakt. Jan van Meer verzamelt in zijn Gastelse

23

29

Iedereen

8-9-2020

7-9-2020

2
80

10:46

10:43

57
3

Iedereen

3-10-2020

3-10-2020

1
99

Iedereen
829

Vandaag 10-10-2020 maakte een artiest een zandsculptuur van een zeehond
aan het einde van de haven in Zevenbergen. Hij zal niet geweten hebben hoe
historisch dit was. Op 12 september 1904 zwom er daadwerkelijk een
zeehond in de haven van Zevenbergen. Helaas werd het beest gewoon
afgeschoten. Niks geleerd sinds de Zevenbergenaren de zeemeermin in de
haven beledigden en wegstuurden in 1421. De kans op een nieuwe zeehond
in de haven is gering. Geen kans om het goed te maken.

HEEMKUNDE IN DE BIBLIOTHEEK Het thema van de kinderboekenweek is
"en toen", ofwel de geschiedenis. Daarom zijn er nu een aantal spullen uit
Museum Zevenbergen van de Heemkundekring Willem van Strijen te zien in
de bibliotheek in Zevenbergen. Ga maar eens kijken!!!
Nog 3 PLAATSEN VRIJ voor heemkundecontact van donderdag 1 oktober
2020 om 14:00 uur in de bibliotheek van Zevenbergen. Wim Boot vertelt aan
de hand van oude foto's over de Josefschool. Vanwege corona mogen er helaas
maar maximaal 20 mensen in de bibliotheek. Inschrijven is verplicht:
heemkundecontact@heemkundezevenbergen.nl
Heemkundekring Willem van Strijen doet ook dit jaar weer mee aan de actie
CLUBSUPPORT van de Rabobank. Alle leden van de Rabobank kunnen van 5
tot en met 25 oktober 2020 stemmen op hun favoriete club/vereniging en zo
zorgen dat die een deel van de beschikbare 150.000 euro in de wacht sleept.
Houd uw uitnodiging in de gaten en stem aub ook op ons dit jaar.

13
14

Link

23:46

20:57

5
40

Foto

9-10-2020

5-10-2020

9

56

Iedereen
254

Foto

11:40

Iedereen
185

De etalage van ons Museum Zevenbergen aan de Zuidhaven 17 is weer
helemaal nieuw ingericht. Loop eens langs en zie waar vader en moeder of
opa en oma mee speelden.

11-10-2020

10-10-2020

47

3
8

Iedereen
130
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7-9-2020

19:00

'Suikerkot' meer den 280.000 foto's en 180 uur filmmateriaal over het zoete
der aarde. Arie Remus en Bart Gijzen bouwen in het Suikermuseum in
Klundert hun eigen verleden in miniatuur. Want suiker plakt.
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/3238700/Suikerhoek
OPROEP !!!!!!!!!@ Momenteel verschijnen er heel veel oude foto's op facebook.
De meesten hebben we ook al in ons archief, maar wat interessant is, is dat er
ook veel extra info los komt. Als facebook uit de mode raakt en de schrijvers
uit de tijd raken, is dat allemaal weg. Wij zouden dus graag die info vastleggen
in ons archief, zodat dit ook over 50 jaar nog beschikbaar is. We missen
daarvoor momenteel de vrijwilligers. WIE ZOU DIT ALS VRIJWILLIGER VOOR
ONS WILLEN DOEN ??? Stuur dan een mail naar
info@heemkundezevenbergen.nl. De foto's met info komen dan in onze
databank en op de website.

10

Link

Iedereen
139

5-9-2020
Heemkundekring "Willem van Strijen" heeft zijn/haar status bijgewerkt.

Status

19

Iedereen
129

22:38

4-9-2020
Link
1-9-2020
20:44

116
Kijk hier de eerste aflevering van de documentaireserie "De Suikerhoek" op
Omroep Brabant.

Link

131

30-8-2020
Foto

161

29-8-2020
Heemkundekring "Willem van Strijen" heeft zijn/haar status bijgewerkt.

Status

144

25-8-2020
De Bernardusdagen zijn weer begonnen. Dat loopt nog t/m 13 september.

Foto

25-8-2020
20:49

25-8-2020
11:35

Foto

Omroep Brabant komt met een serie over de suikerhoek (West-Brabant)
vanaf 1 septemper. Ook beelden van Zevenbergen

Link

De Heemkundekring doet ook mee. Zuidhaven 17.

Foto

265

107

22-8-2020

15-8-2020

12:27

26-7-2020
https://www.facebook.com/224143774632382/posts/1216262535420496/
18:40

Gedeelde
video

Iedereen

Gedeelde
video

Iedereen

Link

Iedereen

10-7-2020
Heemkundekring "Willem van Strijen" heeft zijn/haar status bijgewerkt.

Status

128

6-7-2020
Foto
4-7-2020
12:06

Foto

Wie weet wat dit is ????

Foto

305
769

191
Foto

37
99

Iedereen

14:03

Wie weet wat dit is ?????

4

Iedereen

2-7-2020

29-6-2020

1
6

Iedereen
128

INFORMATIE GEZOCHT !! Hieronder staan twee afbeeldingen. Een rijtje
huisjes en een kaart uit 1925. Op de kaart is een groen streepje getekend door
een steegje dat de Doelstraat met de Molenstraat verbond. Stonden de huisjes
die op de foto staan in het groene steegje op de kaart of niet? Was dat steegje
Molenstraat of Sint Jorisstraat?

1
9

Iedereen

14:23

4
6

107

10:50

7
8

128

17-7-2020
Je sigaar aansteken met een briefje van 100 en het tientje van Lieftinck.

1
21

113

12:17

7
4

Iedereen
109

8-8-2020

6
6

Iedereen
238

Foto

14
7

Iedereen

19:19

2
18

Iedereen

21:34

15
7

Iedereen
245

In 1961 werd nog druk gebouwd aan de toren van de NH Kerk. (Foto
Brabants Nieuwsblad)

8
72

Iedereen

21:15

5
32

Iedereen

08:13

3
10

Iedereen

19:38

6
4

Iedereen

19:53

46

Iedereen
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15:43

170

28-6-2020
Video

Museum Zevenbergen
10-6-2020

17:27

84

Iedereen
2K

13:12

https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/ Vanaf vandaag wordt
nummer 113 van ons tijdschrift Oud Nieuws onder de donateurs verspreid. In
dat nummer een artikel van Ine krielen over haar jeugd in Zevenbergen in
1963. Zij verwijst naar de VARA top 10 van Herman Stok. Omdat we die niet
kunnen laten horen in een tijdschrift, doen we dat op onze website. Klik
hieronder op de link en klik op het nummer dat u wilt horen..

Iedereen

https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/

Iedereen

192

2-6-2020
19:15

Vandaag ontvingen we dit in ons museum. Wij weten intussen wat het is,
maar weet u het ook. Kijk op de website voor nog een foto.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/wie-wat-dit/

Foto

Vandaag werd dit gebracht in ons museum. Wij weten inmiddels wat het is,
maar wie weet het nog meer. ?

Link

12-5-2020
19:38

198

195

Link

Iedereen

12-5-2020
Ga naar onze website en kijk of u iets weet van de foto van deze dag.
11-5-2020
14:14

8-5-2020
16:25

6-5-2020
23:48

Foto

De Heemkundekring werkt ook aan de geschiedenis van de toekomst. Over 25
jaar is Corona hopelijk voorbij en hangen deze foto's in ons museum aan de
Zuidhaven 17. De kinderen kunnen dan zien dat papa en mama, opa en oma
weliswaar de oorlog niet hebben meegemaakt, maar wel de Coronacrisis.

Foto

Vanwege de vele reacties op de minirettes, hierbij nog wat meer van
hetzelfde.

Foto

Zevenbergen, Bevrijdingsdag 1982

Foto

825

87
256

937

310

Foto

Foto

609

29-4-2020
Foto
22-4-2020
11:24

15-4-2020
17:53

5-4-2020
13:00

2-4-2020
16:24

75 jaar vrijheid vieren we thuis

✌

Link

Video

Ga eens naar onderstaande webpagina van het BHIC en zie waar we in het
verleden mee te maken hadden. In oorlogstijd ook nog en zonder tv en
internet. Blijf thuis en pas op jezelf.

Link

Een reclamefolder van de Ankerbrouwerij in Zevenbergen van heel lang
geleden. De tekst zou nu niet meer kunnen waarschijnlijk. Maar je krijgt wel
weer zin in een glas van dit export-pilsener met de beste gerst en de duurste
hop.

Foto

Ook ons museum is voorlopig gesloten.

Foto

1,1K

112
7

Iedereen
125

3
30

Iedereen
216

386

7-3-2020
Link

16
13

Iedereen

20:16

Zevenbergse waterpomp na 100 jaar weer terug op oude plek

5
150

Iedereen

15-3-2020

13:37

6
3

Iedereen
140

Vanmiddag draaide het orgelvrouwtje (onze Josette) bij de Zeven Schakels
voor een beetje afwisseling in tijden van Corona.

27
15

Iedereen
168

❌

227
45

Iedereen

14:06

21
785

Iedereen
2,1K

De Heemkundekring heeft een nieuwe website met veel meer informatie dan
vroeger. Ga bijvoorbeeld eens naar "Nieuws" voor info over 4 en 5 mei a.s.
www.heemkundezevenbergen.nl

49
38

Iedereen

13:48

14
205

Iedereen

5-5-2020

15:30

22

Iedereen

13:50

30-4-2020

8
247

Iedereen

5-5-2020

Zevenbergen, Bevrijdingsdag 1983

2
62

138

Op de foto staan 11 spelers. Het zal dus om voetbal gaan. Weet iemand welke
club en kent iemand misschien een van de spelers ?

8
5

109

15:40

6
72

Iedereen

Iedereen

3
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Iedereen

Gedeelde
video

7

41
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14:14

19:19

59
14

4-6-2020

2-6-2020
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27-2-2020
19:36

26-2-2020
22:08

20-2-2020
21:13

14-2-2020
18:41

7-2-2020
17:26

HEEMKUNDECONTACT Donderdag 5 maart om 14.00 in de Bibliotheek
VANnU aan de Kasteelweg in Zevenbergen. Angela Rindt is bezig met een
boek over de Zevenbergse bakkers door de eeuwen heen en tijdens deze
bijeenkomst licht zij vast een tipje van de sluier op.. Natuurlijk nog niet alles.
Dat staat in het boek. Toegang gratis.

Foto

In 1945 werden virussen (verkoudheid) bestreden als in de advertentie. Wij
vragen ons af of dat nog steeds helpt

Foto

In 1964 had je nog personeelsadvertenties waar je wat aan had. De tijd dat
bijna ieder bedrijf zijn eigen vakopleiding had

Foto

Advertenties geven inzicht in hoe de mens in zijn omgeving staat. Hieronder
een advertentie uit het Hollandsch Diep die in 1964 heel gewoon was en waar
niemand een probleem mee had.

Foto

Advertenties zeggen soms meer over de tijdgeest dan foto's of verhalen. Deze
is uit 1964, toen Zevenbergen nog een atelier van Peek&Cloppenburg had aan
de Pastoor van Kessellaan.

Foto

105
Iedereen
1K

9

Iedereen
154

220

23:22

371

16-1-2020
09:47

Foto

https://www.bndestem.nl/moerdijk/dit-zijn-de-namen-voor-de-vijf-nieuwebruggen-in-zevenbergen~a48bc4e6/ leuke nieuwe namen!

Link

17
5

Iedereen
103

KOM EENS LANGS VOOR EEN BAK KOFFIE (THEE) EN EEN PRAATJE. Het
museum van de Heemkundekring is weer gewoon elke zaterdag open van
14:00 tot 17:00 uur. Er is plek zat aan de keukentafel
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Iedereen

6-2-2020

5-2-2020
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Iedereen
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Foto
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19:38
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Bijlage 5, De Pers
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Onderstaand artikel verscheen op 16-12-2020 in de Moerdijkse Bode.
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Op 9-10-2020 in BN De Stem
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Op 17-11-2020 in BN De Stem
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