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oktober 2021
Beste mensen,
Corona lijkt op zijn retour te zijn, maar laten we niet te vroeg juichen en voorzichtig
blijven. Maar, een aantal dingen kunnen gelukkig weer. Zo is het museum weer open en
konden we de expositie met het werk van Joannes Brabers door laten gaan. Die was
eigenlijk bestemd voor de opening van de haven, maar dat ging dan weer niet door.
Desondanks hebben we de expositie toch maar ingericht. Zie ook verderop in deze
nieuwsbrief.
Ook de poteravond gaat weer door op de tweede vrijdag van november, dit jaar dus 12
november. Ook daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.
De Heemkundekring doet steeds meer digitaal. Niet alleen omdat het makkelijker is, maar
ook omdat het veel meer mogelijkheden biedt en veel papier spaart. Probeer dit dus
digitaal te lezen. Als u uw emailadres nog niet heeft doorgegeven, doe dat dan a.u.b. Dat
bespaart onze vrijwilligers het bezorgen en u wordt dan beter geïnformeerd. Maakt u zich
niet ongerust over Oud Nieuws, dat blijft gewoon bezorgd worden.
Onze geplande activiteiten vindt u ook op https://www.heemkundezevenbergen.nl/agenda/
Het bestuur

Poteravond
Op vrijdag 12 november 2021 hebben we onze
jaarlijkse Poteravond. Vorig jaar kon het niet
doorgaan, maar gelukkig kan het dit jaar weer.
U bent hiervoor natuurlijk van harte uitgenodigd.
Noteert u deze datum in uw agenda.
Datum:
Locatie:
Aanvang:

12 november 2021
Bij Verhoeven, Kerkstraat 8,
Zevenbergen
18.30 uur, zaal open 18.00 uur

De kosten van de maaltijd bedragen € 17,= (excl.
drankjes) en u rekent zoals altijd af aan het eind van de avond, samen met de genoten
consumpties. U kunt zich voor deze maaltijd opgeven op de volgende manieren:
•

Door een e-mail te sturen naar poteravond@heemkundezevenbergen.nl met
vermelding van “Poteravond” en uw naam en het aantal personen;
• Door te bellen naar Henk Geleijns, 06-514 364 07
Wilt u dat s.v.p. uiterlijk 5 november doen, maar liever nog eerder.
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Museum Zevenbergen
Museum Zevenbergen is weer open en
zonder beperkingen, al doen we natuurlijk
geen gekke dingen. Een coronapas is niet
nodig voor een bezoek aan het museum.
Er komen regelmatig nieuwe objecten bij, al
valt dat misschien niet altijd meteen op.
Onze vrijwilligers kunnen u daarover
vertellen. Zo gaan we in de komende weken
de doopjurken een betere plaats geven en
ook het speelgoed krijgt meer ruimte. Er is
o.a. een poppenhuis bij gekomen. De sectie
Maquette van Railcontact
met Brabantse mutsen is opnieuw ingericht
en we hebben voorlopig nog een etalage met een deel van de maquette van Railcontact.

Expositie Joannes Brabers
De expositie van het werk van de Zevenbergse kleermaker en schilder Joannes Brabers
loopt nog tot en met oktober 2021. Zie hieronder enkele werken van Joannes.

Noordhaven met de Tweede
brug in de 19de eeuw

Noordhaven met het huis
van Schoenmaker Grol

Mevrouw Brabers

In de volgende “Oud Nieuws” komt er een artikel over deze kleermaker/schilder.
Klik op deze link voor een filmpje over Joannes Brabers https://youtu.be/YwPc1kcVb_E

Museum wordt Pietenhuis
Ook dit jaar verandert Museum
Zevenbergen in november weer in het
Pietenhuis. Op 13 november komt
Sinterklaas aan in Zevenbergen bij dit
Pietenhuis.
Daarna zijn er op verschillende dagen
mogelijkheden om het Pietenhuis te
bezoeken en er wordt door het
Sinterklaas comité nog gewerkt aan
de mogelijkheid om bij Sinterklaas
zelf op bezoek te komen in het
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Pietenhuis. Over datums en tijden wordt u nader geïnformeerd via de mail, op onze
website en in de Bode.

Lezing
We gaan proberen om dit jaar nog een lezing te organiseren. Helaas kunnen we nog niet
precies zeggen waarover het gaat en waar en wanneer de lezing plaats vindt. Nu bijna
alles weer mag zijn locaties en mensen die lezingen geven weer erg in trek.
De mensen waarvan we een emailadres hebben worden tijdig geïnformeerd over wie,
wanneer en waar. Als wij u email adres niet hebben, houdt u dan de Moerdijkse Bode in
de gaten. U wordt dan niet geïnformeerd via een briefje in de bus.
Als u toevallig zelf een interessante lezing heeft bijgewoond, waarvan u denkt dat die
misschien wel interessant zou zijn voor het Zevenbergse publiek, geef dat dan alstublieft
door aan ons, zodat we kunnen overwegen zo’n lezing ook in Zevenbergen te
programmeren.

Genealogiegroep
De genealogiegroep gaat ook eind 2021 weer van start. Ook hiervoor zijn we op zoek naar
een geschikte locatie en zullen we u daarover per email informeren. Een aantal mensen
heeft in de afgelopen Corona-periode al aangegeven weer mee te willen doen. We hebben
de emailadressen en zullen u t.z.t. benaderen. Als u zich nog niet heeft opgegeven, dan is
nu het moment om dat te doen. info@heemkundezevenbergen.nl .
Op onze website https://www.heemkundezevenbergen.nl/onzeactiviteiten/stamboomkunde/ kunt u wat meer over de genealogiegroep lezen en een
nieuwsbrief van de genealogiegroep downloaden, waarin handige websites zijn genoemd
om informatie over uw stamboom te vinden en ook om die informatie op te slaan.

Rondleiders gezocht
Museum Zevenbergen is weer open en we zoeken natuurlijk ook weer rondleiders voor in
het museum en trouwens ook voor de stadswandeling door Zevenbergen. Iedere keer weer
blijkt op facebook of uit gesprekken hoe verschrikkelijk veel sommige mensen weten over
Zevenbergen. Zou u dat niet willen delen met bezoekers van het museum of van
Zevenbergen en nieuwe mensen leren kennen en er soms nog wat van opsteken ook. Als
rondleider in het museum heb je ongeveer eens in de 5-6 weken een zaterdagmiddag
dienst van 14:00 tot 17:00 uur. Stadswandelingen zijn er niet op vaste tijden. Dat doen we
als er vraag naar is. Als u belangstelling hebt, kom dan een keer langs op maandagochtend
tussen 10:00 en 12:00 uur of bel met 06 - 37 44 92 59.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/onze-activiteiten/stadswandeling/
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Youtube kanaal
De Heemkundekring heeft ook een youtube kanaal. Daarop plaatsen we regelmatig enkele
filmpjes https://www.youtube.com/channel/UCG6B3fUiMa-gCC0Um_tzJcA. Op dit
moment vind je daar bijvoorbeeld ook de film over de campagne 1960 van de
Zevenbergse suikerfabriek.

Rabo Clubsupport
Ook dit jaar is er de clubsupportactie van de Rabobank. Leden van de bank (alleen een
rekening hebben is niet voldoende) kunnen dan van 4 t/m 25 oktober stemmen op hun
favoriete vereniging.

In de app zoeken op "museum" en dan "Museum Zevenbergen kiezen

Als je lid bent van de bank en de Rabo-app gebruikt, dan staat de uitnodiging om te
stemmen in je app. Als je de app niet gebruikt, krijg je waarschijnlijk een uitnodiging per
brief. Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal stemmen dat een
vereniging krijgt van haar supporters.

Stem dus A.U.B. op Museum Zevenbergen !!!
Klik op https://youtu.be/2NGF6OMoBkQ voor een filmpje over deze actie.
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BHIC Beelddatabank
BrabantinBeelden neemt je mee terug naar
hoe het was in Brabant. Spelende kinderen
op straat, ‘ons mam’ in haar schort achter het
fornuis, ploegende boeren, winkels en mode,
maar ook schoolfoto’s of films van
optochten, verjaardagen en straattaferelen:
duizenden foto’s en films met verhalen over
leven en werken, bidden en feesten en
wonen en ontspannen in Brabant. Nu voor
iedereen toegankelijk op
www.brabantinbeelden.nl . Zoek naar
“Zevenbergen”.
Suikerfabriek Zevenbergen bij BHIC
Het leven in Brabant van de laatste
anderhalve eeuw is vastgelegd in honderdduizenden foto’s en films, zowel van
professionele fotografen en filmmakers als van amateurs. BrabantinBeelden maakt een
selectie uit dat enorme aanbod, combineert foto’s en films over een bepaald onderwerp en
vertelt het verhaal erachter. Met elkaar geven de beelden én verhalen een inkijkje in het
Brabantse leven van alledag, maar ook dat van bijzondere dagen.

Ook jouw gewone films zijn bijzonder!
Heemkundekring Willem van Strijen gaat haar films voor zover mogelijk ook laten
digitaliseren bij het BHIC zodat ze kunnen worden toegevoegd aan de provinciale
databank. Als u nog filmpjes heeft over Zevenbergen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat
die onder de aandacht van het BHIC worden gebracht en wellicht komen ze dan ook in
deze databank, zodat iedereen ze kan zien. Kom dan eens langs bij ons in Museum
Zevenbergen of stuur een mail naar info@heemkundezevenbergen.nl

Historische plaatjes actie van Jumbo
De historische plaatjesactie bij Jumbo is alweer lang voorbij. De Heemkundekring Willem
van Strijen heeft daarna nog honderden mensen aan plaatjes geholpen zodat zoveel
mogelijk mensen hun boek vol hebben gekregen. Wat ons betreft was het een groot succes
en van vele mensen ontvingen we positieve reacties.

Het Boek

Ruildag bij Jumbo
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Bijna alle bestellingen zijn inmiddels uitgeleverd en de actie loopt dus nu ook voor ons af.
Er zijn nog plaatjes over, dus als iemand nog een plaatje mist dan kan hij/zij dat komen
halen. De kosten bedragen € 0,10 per plaatje.
Het email adres plaatjesactie@heemkundezevenbergen.nl wordt binnenkort opgeheven.

Maand van de geschiedenis (oktober)
Het is 1 oktober en dat betekent dat Erfgoed Brabant aan
het werk gaat want “we gaan aan het werk” is het thema
van deze geschiedenismaand. Erfgoed Brabant duikt in
de duizenden Brabantse fabrieken die zich in de
verschillende collecties van o.a. Heemkundekringen
bevinden. Waar heb jij vroeger gewerkt? Zoek het eens
op. Wellicht kom je nog bekenden tegen.
Klik (ctrl-klik) op onderstaande link om op zoek te gaan
naar oude Brabantse fabrieken. Zoek bijvoorbeeld naar “Azelma”, “Dankbaarheid”, etc. in
Zevenbergen. Maar ook “Skill” en “Etna” in Breda, etc. etc.
https://www.brabantserfgoed.nl/zoeken?qs=fabriek
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