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Beste mensen,
Corona is nu ruim een jaar onder ons
en waar ons museum vorig jaar nog
een deel van de tijd op afspraak open
was, zijn we dit jaar tot nu toe gewoon
gesloten. Ook de andere activiteiten
zoals Heemkundecontact, lezingen,
stadswandelingen, etc. kunnen niet
doorgaan. We zijn hoofdzakelijk
bezig met digitaliseren en archiveren.
De hele nalatenschap van Wim
Meulblok is inmiddels via via tot ons
gekomen en het werk dat daarin gaat
zitten is voorwaar niet gering.

Archief Wim Meulblok zoals het binnenkwam
in Museum Zevenbergen. Nu nog digitaliseren en
opbergen

Nu mensen gevaccineerd worden en deze zomer in ieder geval het merendeel van de
bevolking beschermd zal zijn, hopen we dat onze activiteiten na de zomer weer van start
kunnen gaan. Onze geplande activiteiten vindt u op:
https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/
De Heemkundekring wordt steeds digitaler. Niet alleen omdat het makkelijker is, maar
ook omdat het veel meer mogelijkheden biedt en veel papier spaart. Probeer dit dus
digitaal te lezen. Deze nieuwsbrief wordt alleen digitaal verspreid.
Het bestuur

Museum Zevenbergen
Ons museum aan de Zuidhaven heet alweer een
tijdje “Museum Zevenbergen” maar nu is ook het
bord boven de deur aangepast. We hopen dat nu het
museum weer snel open mag. Niet alleen voor de
bezoekers, maar ook voor de vrijwilligers, zodat we
weer een keer samen wat kunnen oppakken.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/

Archivaris gezocht
Voor het museum zijn we nog steeds op zoek naar
een archivaris. De Heemkundekring heeft haar
digitale archieven in de professionele databank “De
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Brabantcloud”. Binnen dat systeem hebben we archieven voor museumobjecten,
beeldmateriaal, boeken, documenten, bidprentjes en personen.
We zoeken in eerste instantie een vrijwilliger die het archiveren van de museumobjecten
kan oppakken. De meeste van de ruim 5.000 objecten zitten al in de databank, maar aan
het merendeel van de records moeten nog foto’s worden toegevoegd en de objecten
moeten beter worden beschreven. Er is ook wat achterstand in te halen met het invoeren
van nieuw aangeleverde objecten voor het museum. In de databank zien objecten er
ongeveer uit zoals hieronder afgebeeld.

Alle objecten, foto’s, etc. in de databank
zijn voor iedereen ook te bekijken via onze
website. Dezelfde postoel ziet er daaruit
zoals hiernaast weergegeven. Via de link
hieronder kom je daar terecht. Kijk zelf
maar eens.
We zoeken dus iemand met affiniteit voor
deze materie, interesse in digitale
datasystemen en flink wat vrije tijd.
Je wordt natuurlijk ingewerkt, maar zult al
snel zelfstandig aan de slag gaan.

https://heemkundezevenbergen.nl/dist_v1.10_rc2_algemeen/index.html?query=postoel
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Rondleiders gezocht
In de veronderstelling dat Museum Zevenbergen na de zomer weer open kan, zoeken we
natuurlijk ook weer rondleiders voor in het museum en trouwens ook voor de
stadswandeling door Zevenbergen. Voorlopig zijn we nog gesloten, maar als we weer
open gaan, dan wordt er op maandagochtend weer gewerkt in het museum en koffie
gedronken. Als u belangstelling hebt, kom dan een keer langs. Wanneer we weer open
gaan wordt op de website vermeld https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/
Ongetwijfeld hoort u ook bij het nieuws in de media of de musea weer open gaan en u
kunt er zeker van zijn dat wij dan ook weer aan de slag gaan..

11 en 12 september, Open Monumentendagen
De open monumentendagen zijn dit
jaar op 11 en 12 september (2021). Het
thema is “mijn monument is jouw
monument”, dus u bent van harte
welkom. We gaan er voorlopig maar
van uit dat we dan weer open kunnen
zijn. Het is naar verwachting weer de
eerste keer dat we iets in het museum
kunnen organiseren. Vorig jaar waren
we alleen op afspraak open, maar toen
Zevenbergse sloffen als prijs bij de prijsvraag
hadden we op de Open
Monumentendag de fietstocht langs de boerderijwinkels, waarbij kinderen ingrediënten
voor een pizza verzamelden. Het was bijzonder koud. De route deed ook ons museum aan,
waar de kinderen konden meedoen aan een prijsvraag en Zevenbergse sloffen konden
winnen, zodat de ouders er ook nog iets aan hadden.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/

17 t/m 19 sept., Opening van de haven/havendagen
De opening van de haven is (onder voorbehoud i.v.m. Corona) gepland voor 17 t/m 19
september 2021.
17-09-2021: Opening van de feestelijkheden met een avondvoorstelling
18-09-2021: Braderie en activiteiten op de Markt
19-09-2021: Sport en Spel
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Het programma wordt nog in detail ingevuld. Het museum van de Heemkundekring zit
natuurlijk aan de haven en dus kunnen we vanuit ons museum meedoen aan de braderie.
Reserveer deze dagen vast in uw agenda. https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/

Youtube kanaal
De Heemkundekring heeft ook een youtube kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UCG6B3fUiMa-gCC0Um_tzJcA
Op dat kanaal staat onder andere een kort filmpje over de geschiedenis van Albert Heijn
in Zevenbergen https://youtu.be/hDPkq7029oM
Verder een diapresentatie over de Markt en de Molenstraat in Zevenbergen, gemaakt door
hans van Dordrecht, samengesteld door Arie de Gast en met commentaar door Leen
Cornelissen. Excuses voor de kwaliteit, maar het is authentiek materiaal.
https://youtu.be/8socYn2uxjo

Van Hans van Dordrecht nog een diapresentatie over de gasfabriek met het stemgeluid
van Rinus van Eck.
https://youtu.be/RSQuiTqOh_0

Als u nog interessant videomateriaal heeft, dan zetten we het graag op ons Youtubekanaal
met links naar facebook en naar onze donateurs en belangstellenden, zodat zoveel
mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. Zelf gaan we ook verder met het maken
van dit soort korte filmpjes.

Plaatjesboek Jumbo
Deze winter heeft de Heemkundekring
gewerkt aan een plaatjesboek met 256
veelal historisch foto’s en andere plaatjes
van Zevenbergen. De plaatjes zijn
verdeeld over een aantal thema’s als
haven, sport, winkeliers, cafés, etc. Bij
ieder thema staat een kort verhaaltje en
de foto’s zijn voorzien van korte
onderschriften. Vanaf 5 mei zijn de lege
boeken gratis af te halen in de winkel en
de plaatjes krijgt u bij de boodschappen.

Oproepen van derden
Op verzoek doen we in onze nieuwsbrief
ook wel eens een oproep voor derden. De
stichting “SchuldHulpMaatje” zoekt nog
maatjes die mensen kunnen bijstaan die
er financieel en organisatorisch niet meer
uit komen. Het doel is die mensen te
helpen om hun zaakjes weer op orde te
krijgen. Zie deze website voor meer info.
Daar kunt u zich ook aanmelden als
vrijwilliger.
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/moerdijk/.
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