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AKKOORDVERKLARING BESTUUR

Het bestuur van de Heemkundekring Willem van Strijen verklaart zich akkoord met dit
jaarverslag, inclusief de resultatenrekening en de balans over 2021 en de begroting van 2022.
De handtekeningen van de bestuursleden zijn niet opgenomen in verband met mogelijke
fraude door derden die de handtekeningen scannen. Bij de bestuursvergadering van 22-022022 is het bestuur akkoord gegaan met het jaarverslag en met deze werkwijze met
betrekking tot ondertekening. Dit is genotuleerd.
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INLEIDING

Dit is het jaarverslag van de
Heemkundekring “Willem van Strijen”
over het jaar 2021. Het mondkapje van
Mie de Tops geeft meteen duidelijk weer
in welk teken dit jaar heeft gestaan. Het
was net als in 2020: Covid-19, Covid-19
en nog eens Covid-19.
Heel veel activiteiten gingen dan ook niet
door Geen lezingen, geen braderie in
september, etc. etc. Gelukkig ging de
poteravond wel door, nadat ook die in
2020 was gesneuveld.
Voor zover mogelijk, heeft de Heemkundekring wel gedraaid. In dit jaarverslag is
weergegeven wat er in 2021 toch nog kon doorgaan.
Financieel was het een goed jaar omdat we minder activiteiten konden ontplooien en dus
minder kosten maakten, terwijl onze inkomsten, met dank aan de donateurs, op peil bleven.
Ook de historische plaatjesactie van Jumbo leverde flinke extra inkomsten op.
Voor 2022 hopen we echter dat weer zo veel mogelijk terug kunnen naar normaal, dat wil
zeggen naar de situatie van 2019. Het gaat er tenslotte niet om winst te behalen, maar om
activiteiten te ontplooien en Museum Zevenbergen te verbeteren.

Het bestuur

3

BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur bestaat op 31-12-2021 uit 4 personen.
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Ebo Roek (tevens tweede penningmeester)
Wim Lock
Piet Ooijen
Henk Geleijns,

Josette Schoorl heeft vanwege haar verhuizing naar Fijnaart en vooral vanwege haar drukke
werkzaamheden haar bestuursfunctie in 2021 neergelegd.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
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 2021 geen rooster van aftreden opgesteld.
In 2021 was Nederland nog steeds in de grip van Covid-19 en was het niet altijd mogelijk om
fysiek te vergaderen. Stemmingen werden soms ook afgedaan via email. Alleen de fysieke
vergaderingen zijn hier genoemd, de virtuele vergaderingen (teams, email, etc.) zijn wel
gedocumenteerd en bevinden zich in het archief van het secretariaat.
In 2021 vergaderde het bestuur op:
30-06-2021
Bestuursvergadering (fysiek)
10-08-2021
Bestuursvergadering (fysiek)
28-09-2021
Bestuursvergadering (fysiek)
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16-11-2021

Bestuursvergadering (fysiek)

Verslagen zijn desgewenst ter inzage bij de secretaris.
Verder werd door een of meerdere bestuursleden/vrijwilligers deelgenomen aan
onderstaande activiteiten, bijeenkomsten, etc. :
07-01-2021 Bespreking (teams) met Teun van reclamebureau Jumbo over plaatjesboek (Ebo
Roek, Bart Schuijt, Piet Ooijen, Kees Tielen)
15-03-2021 Overleg met Hans Vonk over een boek over de Haven (Bart Schijt en Ebo Roek)
09-06-2021 Lunch Toeristisch Platform Moerdijk in “Stad Klundert” (Ebo Roek)
30-07-2021 Gesprek met Corianne Bartels, aanjager toerisme Moerdijk (Ebo Roek)
23-07-2021 Burgemeester Aart-Jan Moerkerke op bezoek in Museum (Ebo Roek, Coby
Ooijen, Piet Ooijen).
03-09-2021 Openingsbijeenkomst Kunst- en Monumentenroute Moerdijk, Fort Sabina (Ebo
Roek)
04-11-2022 Overleg met Sinterklaas comité (Elma Jonkheer, Coby Ooijen, Jo Ooijen, Diane
Ripmeester, Ebo Roek)
Vanwege Covid-19 waren er fors minder activiteiten dan normaal en de meeste besprekingen
gingen dan ook niet door (bv, regio overleg Heemkunde Brabant, overleg aangeslotenen
Brabants Heem, etc.)
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 dak van het museum. Dat overleg heeft in 2020 en 2021 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 leeggehaald en de meeste vitrines moeten worden
afgebroken. Die vitrines kunnen dan zo goed als zeker niet worden teruggeplaatst 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
2021 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 2021 waren er 30
vrijwilligers die op enige wijze werkzaamheden voor de kring verrichten.
In 2021 is Arie Maris overleden. Hij was een trouw bezorger van de nieuwsbrief Jong Nieuws
en het tijdschrift Oud Nieuws. Tevens overleden is Jan van der Put, rondleider in Museum
Zevenbergen.
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Arie Maris (links) en Jan van der Put op een
nieuwjaarsreceptie van de Heemkundekring in 1918

3.4

AVG

Geen nieuws. Het 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

De wijziging van de naam “Oudheidskamer” naar Museum Zevenbergen” is in 2021 verder
doorgevoerd.

Ook het bord boven de voordeur van het museum is aangepast. Dit met dank aan Trim-Line
Zevenbergen, die dit zonder kosten voor de Heemkundekring heeft gerealiseerd.

Oude bord boven de deur en ………………………….. het nieuwe bord
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3.7

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 vastgesteld en is in het jaarverslag van 2016 uiteengezet. Zie ook bijlage 1 bij dit
jaarverslag. Inmiddels is de bezetting wel gewijzigd.
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.
In de praktijk is de taakverdeling momenteel (eind 2021) als volgt:
Omschrijving van de taken
Voorzitter
Secretaris
•
Jong Nieuws (nieuwsbrief)

Verantwoordelijke
Ebo Roek
Ebo Roek en Wim Lock
Ebo Roek

Penningsmeester (incl. donateursadministratie)
2de penningmeester
Coördinatie van het beantwoorden van vragen van derden
PR voor het museum en de Heemkundekring
Algemene coördinatie Museum Zevenbergen

Piet
Ebo
Ebo
Ebo
Ebo

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

•

Catering

Mien Ligthart

•

Etalage en inrichting Museum Zevenbergen

Elma Jonkheer

•

Rondleiders en Rondleidsters

•

Technische dienst

Corrie van Gils
Gerard Janssens
Elma Jonkheer
Mien Ligthart
Wim Lock
Diane Ripmeester
Ebo Roek
Joop Vinkenvleugel
Angela Rindt
Jo Ooijen
Coby Ooijen
Harm Jan Volkers
Wim Lock

•

Bouwkunde (relatie met verhuurder (gemeente))

Henk Geleijns

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

Museumobjecten

20220211-Jaarverslag HKK WvS 2021 (privacy)

Ebo Roek
Ebo Roek, Corrie van Gils, Bart
Schuijt
Henk Geleijns
Ebo Roek
Ebo Roek, Kees Goverde, Kees
Tielen, Piet Ooijen
Ebo Roek, Elma Jonkheer,
Brigitta van Hoeven

Pagina 5

•

Bidprentjes

Coby Ooijen, Diane Ripmeester

•

Bibliotheek

Ebo Roek, Wim Lock.

•

Documenten, Personen en organisaties

Ebo Roek

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

Kees Tielen
Ebo Roek en Ine Krielen
Ger Suijkerbuijk, Coby Ooijen,
Mien Ligthart, Wil Vissers, Cees
Verschuren, Jan Borst, Olaf
Hommes, Brigitta van Hoeven,
Ebo Roek, Corrie van Gils, Jo
Ooijen, Karin de Groot

In het vervolg van dit jaarverslag worden de activiteiten besproken per werkgroep zoals
benoemd in bijlage 1.

4

WERKGROEP ICT, COMMUNICATIE EN ADVIES

4.1

Vragen

In 2021 kregen en beantwoorden we naar vermogen onder andere de volgende vragen.
Datum
17-02-2021

Vragensteller
A.
Korteweg

Organisatie

Aard van de vraag
Vragen over de Annahoeve aan de Klundertseweg.

22-2-2021

Florence Imandt

BN De Stem

25-2-2021

Kees Machielse

26-2-2021

San Vermaas

23-3-2021
23-3-2021

Nannylou Adriani
(SMS)
Robert Beckx

24-03-2021

Toine Rongen

12-04-2021
28-04-2021

Adriaan van IJperen
Jose Valk

28-04-2021

P. Bostelaar

April 2021

Arie en Jan de Lint

6-5-2021
8-5-2021

Matti Herben
Ton Reniers

Foto’s en informatie over de turfvaart in Zevenbergen
rond 1300.
Oud Nieuws 110 en informatie over
muziekverenigingen in Zevenbergen
Informatie over de 13de en 14de eeuw in Zevenbergen.
Links gestuurd naar boeken op onze website.
Vragen over Vlasfabriek Zwartenberg. Link naar BHIC
wbsite gestuurd
Vraag over de familie van Engelen in Zevenbergen
18de eeuw.
Foto’s van arme straattaferelen rond 1930. Foto’s van
Palingstraatje gestuurd.
Vragen over de polder Creytenborg
Vraagt om een verhaaltje over de geschiedenis van
De Keet, voor de brochure waarmee zij dit gebouw wil
verkopen
Vraagt naar de herkomst van de naam van de wijk
Bosselaar. (Genoemd naar de kreek en de polder)
Vragen om hun archief onder te brengen. Toegezegd
dat we het digitale deel wel kunnen opslaan maar
voor het fysieke deel geen ruimte hebben.
Foto’s voor boek over orkestvereniging
Kadsterkaarten van kruispunt Langeweg/Dwarsdijck

1-6-2021
19-6-2021

Mevr. Verhey
Wim Dekker

19-6-2021

Piet Paantjes

Ecoconsultancy
Suiker en Vlasserij
museum
HKK Etten Leur

??-06-2021
30-11-2021

Patrick Naaktgeboren

Gemeente Moerdijk
Univ. Antwerpen

19-12-2021

P.J. Rietveld

S&W Moerdijk

Regioomroep West
Brabant

Vragen over perceel Aerschotlaan (dansstudio)
Oprichters Suikermuseum
Info over Stoofstraat voor zijn zoon die
projectontwikkelaar is.
Advies over straatnamen Logistiek Park Moerdijk
Vragen over vennootschapsgeschiedenis Meestoven in
Zevenbergen.
Vragen over stamboom Marinus Petrus van der List
gehuwd met Elisabeth Francisca Beljaars

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
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overzicht is dan ook niet volledig te zijn, maar om een indruk te geven van wat voor
informatie zo al verstrekt wordt.

4.2

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. Dat blijkt overigens nog niet zo eenvoudig te zijn voor de meeste mensen. We
zullen daar meer aandacht aan moeten besteden.
Het adres van de website: www.heemkundezevenbergen.nl
Hier onder een aantal statistieken van de website. In 2021 hadden we dus gemiddeld bijna
2.000 bezoekers per maand, die (ook weer) gemiddeld, ieder bijna 2 keer de website
bezochten.

Hier onder de openingspagina van de website
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Hieronder een indruk van de zoekpagina, waarmee o.a. het fotobestanden de bibliotheek van
de Heemkundekring kunnen worden geraadpleegd en kan worden gezocht naar objecten in
Museum Zevenbergen.
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4.3

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 31-12-2021 in
totaal 487 volgers, een jaar geleden
waren dat nog 295 volgers.
In 2021 zijn 87 berichten geplaatst. Zie bijlage 4 voor een overzicht van de berichten.
Adres: https://www.facebook.com/WillemvanStrijen?ref=aymt_homepage_panel
Hieronder een statistiek van het bereik in 2021. Het betreft een schatting van facebook van
het aantal mensen (verticale as) dat de berichten op hun scherm kregen. 2,0 d = 2.000.

Hier onder de verdeling van bezoekers van onze facebookpagina naar geslacht en leeftijd.

Dames hebben blijkbaar meer belangstelling voor zaken waar de Heemkundekring mee bezig
is. Dat wordt overigens ook weerspiegeld in de aantallen actieve vrijwilligers in Museum
Zevenbergen.
De internetprovider biedt nog veel gedetailleerdere statistieken aan, maar dat voert te ver
voor in het jaarverslag. Duidelijk is wel dat de filmpjes over Museum Zevenbergen, over de
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intocht van Sinterklaas en over de bevrijding, duizenden keren zijn bekeken. Vaak zijn die
filmpjes bekeken omdat op facebook een link naar onze website waren gepost.

4.4

Posters

Voor tentoonstellingen en evenementen communiceert de Heemkundekring vaak met
(mini)posters. In 2021 werden echter geen posters gemaakt.

4.5

Pers (zie bijlage 5)

De Heemkundekring communiceert voor evenementen en tentoonstellingen hoofdzakelijk via
de Moerdijkse Bode en soms ook via BN De Stem. Ondanks dat er weinig activiteiten waren in
verband met Covid-19, haalden we toch regelmatig de krant, vooral vanwege het historische
plaatjesboek voor Jumbo en de tentoonstelling over Joannes Brabers. Zie bijlage 5.

5
5.1

WERKGROEP PUBLICATIES
Oud en Jong Nieuws

In 2021 kwam “Oud Nieuws” 2 keer uit.
•
Nummer 115 Juni 2021
•
Nummer 116 December 2021

Sinds nummer 114 wordt er op de website een “schaduwpagina” van nummers van Oud
Nieuws geplaatst met achtergronden, bronnen, etc. Een soort van verlengstuk van Oud
Nieuws op papier. Het lijkt er vooralsnog niet op dat die pagina’s vaak worden geraadpleegd.
Oud Nieuws wordt tegenwoordig gedrukt bij een onlinedrukkerij op basis van een PDF,
waardoor de kosten ongeveer 35% lager uitvallen en een kortere levertijd kan worden
gehanteerd als vroeger. Dat betekent wel dat de opmaak geheel in beheer van de
Heemkundekring moet worden gedaan.

5.2

Jong Nieuws

In 2021 kwam “Jong Nieuws” 2 keer uit.
“Jong Nieuws” wordt alleen nog bezorgd bij donateurs van wie het email adres bij ons niet
bekend is. Als het emailadres bekend is, wordt “Jong Nieuws” per email verspreid.
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6

WERKGROEP EVENEMENTEN

Hieronder vallen alleen evenementen buiten de Oudheidskamer.

6.1

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers

De nieuwjaarsreceptie ging in 2021 vanwege Covid-10 niet door. Het ligt in de bedoeling om
dit te compenseren zodra de pandemie voorbij is, met een meer uitgebreide samenkomst dan
normaal.

6.2

Museumweekend (24 en 25 april 2021)

Ook dit ging vanwege Covid-19 niet door.

6.3

Dodenherdenking (4-5-2021)

Dit ging vanwege Covid-19 niet door.

6.4

Nazomerfestival, Braderie en opening haven 2021

Vanwege Covid-19 gingen het nazomerfestival en de braderie en de daarmee gepaard gaande
opening van de haven in 2021 niet door. In 2022 zijn er op 16, 17 en 18 september de
havenfeesten. Daarbij zal de haven officieel worden geopend.

6.5

Geschiedenisquiz (oktober geschiedenismaand)

De geschiedenisquiz ging vanwege Covid-19 niet door.

6.6

Poteravond (12-11-2021)

De poteravond op 12-11-2021 ging deze keer wel door. Gelukkig was er net een periode dat
dit soort bijeenkomsten weer eens mogelijk was. Ine krielen verzorgde een dialect-quiz. Al
met al een groot succes, vooral ook omdat iedereen wel weer eens toe was aan een uitje.

6.7

Regionale heemkundequiz

De regionale heemkundequiz met alle Heemkundekringen uit West-Brabant ging vanwege
Covid-19 niet door.

6.8

Heemkundecontact

Alle sessies van het zogenaamde “Heemkundecontact” zijn na maart 2020 afgelast vanwege
Covid-19. Ze zijn in 2021 niet weer opgestart.

6.9

Jaarvergadering met lezing

De jaarvergadering met lezing is in het voorjaar van 2021 vanwege Covid-19 afgelast.

6.10 Lezingen
Lezingen door de Heemkundekring voor derden buiten Museum Zevenbergen:
13-10-2021:
Lezing met foto’s door Kees Tielen voor de Vrouwen Van Nu.

7
7.1

WERKGROEP ARCHIEVEN EN BIBLIOTHEEK
Registratie

De Heemkundekring heeft een aantal jaren geleden besloten om haar bezit te registreren in de
Brabantcloud. Dat betreft:
•
Foto’s
•
Audio
•
Film
•
Bibliotheek
•
Museumobjecten
•
Bidprentjes
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•
•

Documenten
Info over personen en organisaties

Over de wijze van archiveren is in 2021 de notitie : « 20210914-Archivering in Memorix Maior
(Brabantcloud)” verschenen. Deze dient nog uitgebreid besproken te worden voordat de
notitie kan worden aangenomen en kan dienen als de leidraad voor het archiveren.

7.2

Bibliotheek

De meeste boeken in de bibliotheek zijn inmiddels geregistreerd in Memorix Maior
(Brabantcloud), het digitale archief van de Heemkundekring. Er moet in 2022 worden gekozen
voor een systeem om de boeken fysiek een plaats te geven zodat ze gemakkelijk kunnen
worden gevonden.

7.3

Fotoarchief

Het fotobezit van de Heemkundekring is tot op heden verspreid opgeslagen. Digitale
bestanden bevinden zich op diverse computers van vrijwilligers en origineel fotomateriaal is
weliswaar in een kast opgeslagen in de Oudheidskamer, maar beperkt toegankelijk voor
gericht zoeken.
Momenteel wordt gewerkt aan het op een archiefschijf bijeen brengen van alle digitale
fotobestanden van de Heemkundekring. Die worden dan opgeslagen per straat, evenement,
persoon, etc., zie onder. Dat maakt het gemakkelijker om dubbelen te elimineren. Sommige
foto’s staan meer dan 10 keer in het archief en als we dat zo laten worden ze ook alle 10
geupload naar de Brabantcloud, wat een verspilling van ruimte en een irritatie voor de zoeker
betekent.

Vervolgens worden de foto’s opgeslagen in de Brabantcloud, waardoor ze door iedereen via de
website van de Heemkundekring en via www.brabantserfgoed.nl kunnen worden ingezien en
geraadpleegd. Hieronder de aantallen foto’s, objecten, boeken, etc die al via de website
kunnen worden geraadpleegd. Voor de bidprentjes is er een aparte zoekmachine, waarmee
7539 bidprentjes kunnen worden geraadpleegd.
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7.4

Archief museumobjecten

De registratie van museumobjecten is 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. Niet alle objecten hebben het juiste nummer of staan op
de locatie zoals in de databank aangegeven.
Elma Jonkheer en Brigitta van Hoeven zijn in 2020 begonnen en hebben in 2021 een vervolg
gegeven om de records van de objecten in de databank ook te voorzien van foto’s.

Voorbeeld van registratie van objecten in het museum

7.5

Films naar BHIC

Eind 2021 zijn 25 films (8 en 16 mm) afgestaan aan het BHIC. Dit zijn films die met de
apparatuur van de Heemkundekring niet kunnen worden afgespeeld. Het BHIC zal de films
digitaliseren en een digitale kopie aan de Heemkundekring verstrekken. Daarna zal het BHIC
de originelen opslaan in haar speciale gekoelde kluis.

7.6

Jumbo Historische Plaatjesactie

In 2020 heeft de Heemkundekring de opdracht van Jumbo
aanvaard om een historisch plaatjesboek samen te stellen voor een
spaaractie van Jumbo. Dit project wordt hier onder archieven
behandeld omdat een typische toepassing is van een archief,
namelijk foto’s op thema bij elkaar zoeken. Het project heeft de
Heemkundekring ook geen windeieren gelegd, maar daarover meer
in de financiële sectie van dit jaarverslag.
Het inhoudelijke verhaal van dit project is gepubliceerd in Oud
Nieuws nr 116. Dit verhaal wordt hier niet herhaald. Ga daarvoor
naar het archief van de Heemkundekring via deze link.
https://heemkundezevenbergen.nl/dist_v1.10_rc2_algemeen/index.html?query=%22Oud%20
Nieuws%20nummer%20116%22
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7.7

Jumbo Mokkenactie

Vanwege het grote succes van de plaatjesactie, heeft Jumbo daar in 2021 een vervolg aan
willen geven door middel van een tweede historische spaaractie. Dit betrof historische foto’s
van Zevenbergen op koffiemokken. De Heemkundekring heeft ook daarvoor de selectie van de
foto’s verricht, maar het project heeft in 2021 verder geen doorgang gevonden.

8
8.1

WERKGROEP MUSEUM ZEVENBERGEN
Openstelling Museum Zevenbergen

In 2021 was Museum Zevenbergen geopend op de volgende dagen:
•
Op iedere zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur, behalve
o Van 1-1-2021 tot 3-7-2021 (vanwege Covid-19
o Van 1-12-2021 tot en met 31-12-2021 (vanwege Covid-19)
•
De maandagochtend openstelling (van 10 – 12 uur) is niet langer van kracht vanwege
het feit dat dit vrijwel onverenigbaar is met het werken in het museum op diezelfde
tijd. Bovendien kwamen er maar heel weinig bezoekers op die maandagochtend.

8.2

Bezoek scholen aan museum

Vanwege Covid-19 hebben er in 2021 geen bezoeken van scholen aan Museum Zevenbergen
plaats gevonden.

8.3

Bezoek andere groepen

In 2021 hebben slechts sporadisch enkele mensen in groepsverband op afspraak een bezoek
gebracht aan Museum Zevenbergen.
•
08-10-2021
Groep van Elly de Rooy (Coby Ooijen)
Bij stadswandelingen wordt overigens het museum altijd even aangedaan.

8.4

Tentoonstelling Joannes Brabers

Van augustus tot oktober 2021 liep er in Museum Zevenbergen een tentoonstelling met werk
van Joannes Brabers. De originele werken van deze kleermaker/schilder zijn door Fotoclub
Moerdijk bij de eigenaren thuis gefotografeerd en de Heemkundekring heeft afdrukken op
canvas gemaakt voor de tentoonstelling.

Joannes

Tentoonstelling in Museum Zevenbergen

De tentoonstelling liep ook tijdens de Moerdijkse Kunst- en Monumentenroute, begin
september. Voor meer informatie over Joannes Brabers: zie ook Oud Nieuws 116.
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8.5

Filmopnamen Erfgoed Brabant

Op 21 oktober 2021 was de filmploeg van
Erfgoed Brabant op bezoek in Museum
Zevenbergen om een interview op te
nemen met Piet Goverde en Arie Remus
over hun tijd op de suikerfabriek en met
name over de « gastarbeiders » uit België
en het zuiden van Brabant.
Hier onder het filmpje van het interview.
Deze link is de lange versie zonder
ondertitels.
https://www.brabantserfgoed.nl/page/13726/piet-goverde-over-zijn-werk-in-desuikerbietenfabriek-in-zevenbergen
En deze link is van de kortere versie met ondertitels.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4922515307766950&id=1570598126292035

8.6

Sinterklaas in Pietenhuis

Ok in 2021 was Museum Zevenbergen weer het Pietenhuis. Met de volgende activiteiten:
•
13-11-2021: Aankomst van Sinterklaas vanuit het museum met o.a. een filmje,
gemaakt in het museum van de de ontvangst van Sinterklaas door de Burgemeester
•
20-11-2021: Museum/Pietenhuis geopend voor kinderen met hun begeleiders, die
Sinterklaas konden bezoeken. Er kwamen 180 kinderen. De kinderen verzamelden zich
bij Verhoeven en liepen daarna in kleine groepjes (per tijdslot) onder begeleiding van
Coby Ooijen en Michel van Opstal naar het museum
•
24-11-2021 openstelling Pietenhuis voor kinderen die op de 20ste november niet
konden of niet waren ingeloot. Jo Ooijen was zwarte Piet.
•
27-11-2021 openstelling Pietenhuis voor kinderen die op de 20ste november niet
konden of niet waren ingeloot. Enkele zwarte Pieten waren aanwezig in het museum.
De activiteiten op 13 en 20 november worden georganiseerd door de Stichting Sinterklaas
Zevenbergen. De Heemkundekring faciliteert door het ter beschikking stellen van het museum
en vrijwilligers.

20220211-Jaarverslag HKK WvS 2021 (privacy)

Pagina 15

Zie ook Oud Nieuws 116 voor een meer uitgebreid verhaal over Sinterklaas 2021.

8.7

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. In 2021 is het niet opnieuw
opgestart en er is besloten om dat ook in de nabije toekomst niet weer te doen.

8.8

Museumbezoek

In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen en de entreegelden weergegeven.
Jaar
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

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%
207
+10%

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%
€ 353,40
+10%

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%
€ 1,71
+0,6%

Bij deze bezoekersaantallen zijn de bezoekers van 20 november, toen kinderen met hun
begeleiders Sinterklaas konden bezoeken in het museum niet meegeteld. Er kwamen 180
kinderen met begeleiders. Schatting 300 bezoekers. Die kwamen echter niet voor het
museum, maar voor Sinterklaas.
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Vanwege Covid-19 was het aantal bezoekers natuurlijk lager dan voorgaande jaren, maar wel
vergelijkbaar met 2020.
De meeste bezoekers komen normaal gesproken 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 en 2021 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 (zie hoofdstuk 10)

8.9

Stadswandelingen

22-07-2021
03-10-2021
20-10-2021

Fam. Van Amersfoort (Ebo Roek)
42 mensen, familie Ad Sweere (Bart Schuijt en Boudewijn Bult)
Groep van Surplus, jubileum collega (Ebo Roek)

8.10 Rondleiders in het museum
Op 27-8-2021 was er weer eens een rondleidersbespreking in het museum. Er is een rooster
opgesteld voor de tweede helft van 2021, maar in de praktijk viel dat vanzelfsprekend in het
water vanwege Covid-19. Bespreekverslag van deze bijeenkomst is beschikbaar bij de
secretaris.

8.11 Open Monumentendagen en Kunst- en Cultuurroute
De Kunst- en Monumentenroute 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.

8.12 Kerstopenstelling
De kerstopenstelling ging vanwege Covid-19 niet door.

8.13 Etalages
In 2018 is de etalagecommissie ingesteld, bestaande uit Elma Jonkheer en Josette Heezen.
Dat heeft geresulteerd in een aantal kwalitatief hoogstaande etalages met historisch
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perspectief, zoals het een Heemkundekring betaamt. In 2021 moest Josette helaas stoppen
met haar activiteiten voor de Heemkundekring en heeft Elma dit werk voortgezet,
vanzelfsprekend met behulp van andere vrijwilligers waar mogelijk.

In het najaar heeft ook Railkontakt, de modelspoorgroep Zevenbergen, een etalage verzorgd
met hun treinen en op schaal nagemaakte huizen en gebouwen van Zevenbergen.

8.14 Touchscreen project
In 2021 heeft de Heemkundekring bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidie
aangevraagd voor een groot touchscreen. Die subsidie is ook toegekend ter grootte van €
4.100,- Daarop is een touchscreen van 65” besteld bij de firma Prowise met een kantelbare lift
installatie. Met dit scherm kunnen een aantal activiteiten gemakkelijker worden ondernomen:
•
Tonen van gedigitaliseerde films
•
Cursussen Genealogie
•
Interactieve website in het museum
•
Presentaties over historische onderwerpen
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•
•

Zoeken in on-line archieven van de Heemkundekring en van derden
Samenwerken aan digitale archiefprojecten, met name het synchroniseren tussen
medewerkers van de archiveringsmethoden.

Helaas kon de installatie als gevolg van een tekort een schermen en chips op de wereldmarkt
in 2021 niet geleverd worden. Gelukkig heeft het Cultuurfonds de termijn van de subsidie
verlengd tot eind 2022. De vertraging is het indirecte gevolg van Covid-19 en omdat dat
overmacht is, is deze verlenging verleend.

9

WERKGROEP GENEALOGIE

De werkgroep Genealogie is in 2016 van start gegaan, maar in de loop van 2019 op non-actief
komen te staan. In 2021 hebben geen activiteiten plaats gevonden.

10

RESULTATENREKENING 2021

Hieronder de resultatenrekening ofwel winst- en verliesrekening over 2021, het tweede jaar
van Covid-19.

Ondanks het begrootte verlies is het resultaat flink positief uitgevallen. Van een begroot
verlies van ongeveer € 1.700,- naar een winst van ruim € 3.000,-.
Dit is te verklaren uit een aantal omstandigheden:
•
De niet begrootte inkomsten uit het Jumbo Plaatjesboek verklaren volledig de hogere
inkomsten dan begroot.
•
De kosten vielen bijna € 3.000,- lager uit en dat wordt als volgt verklaard:
o Bijeenkomsten en lezingen gingen niet door
o Het vrijwilligersfeest ging niet door
o Oud Nieuws is veel goedkoper gedrukt dan begroot
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10.1 Inkomsten
10.1.1

Bijdragen en extra bijdragen begunstigers

In 2021 bleven de inkomsten uit bijdragen van donateurs gelukkig op het niveau van de
laatste jaren.

Totaal per
jaar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€ 6.003,50

€ 5.684,35

€ 5.262,00

€ 5.347,00

€ 5.205,00

€ 5.346,50

€ 5.320,00

Eind december 2021 had de Heemkundekring 307 donateurs. Een klein aantal daarvan had op
1 januari 2022 de bijdrage voor 2021 nog niet betaald, maar ook niet aangegeven als
donateur te willen stoppen. Dat komt vaker voor. Deze donateurs zullen worden geschrapt als
ze begin 2021 wederom geen gehoor geven aan de betalingsoproep.
Onderstaande grafiek toont hoe de donateurs hun bijdrage betalen. Een klein aantal betaalt al
in het voorgaande jaar en ongeveer evenveel donateurs betalen vast aan het begin van het
jaar. Zij hebben dit zo gepland en in hun internetbankieren geprogrammeerd. Vervolgens zien
we vanaf het versturen van de facturen in juni 2021 dat de betaling op gang komt. Het
verloop is vergelijkbaar met 2020. Verder valt de eindspurt in december 2021 op, nadat
herinneringen waren verstuurd. In 2021 deden we dat wat vroeger dan in 2020 waardoor
slechts enkele betalingen voor 2021 in 2022 werden verricht.
Ontvangen bijdrage van donateurs HKK Willem van Strijen
9-02-22
€6.000

€5.000

Begroting 2021

€4.000

Bijdragen 2020
Facturen
verstuurd in 2020

€3.000

Facturen
verstuurd in 2021

€2.000
Realisatie t.o.v. Begroting (2021)
Standaardbijdragen 106,4%
€1.000

Bijdragen 2021

Extra bijdragen

88,8%

103,0
€-

10.1.2

Fondsenwerving

Deelname aan de Raboclubsupport actie in 2021 heeft € 250,96 opgeleverd. Dat is weer
minder dan in 2020, zij het dat de afname nu wat minder groot is dan van 2019 naar 2020. Er
komen ook steeds meer deelnemers en het beschikbare bedrag blijft min of meer gelijk.
10.1.3

Gemeentesubsidie

In 2021 ontving de Heemkundekring van de gemeente Moerdijk een bedrag van € € 1.375,-.
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10.1.4

Opbrengsten uit entreegelden van het museum

De opbrengsten uit de entreegelden van de Oudheidkamer zijn in 2021 min of meer op
hetzelfde niveau gebleven als in 2020, het eerste Covid-19 jaar. Zie voor details paragraaf
8.8.
10.1.5

Opbrengsten Lezingen

Vanwege Covid-19 gingen werden er nauwelijks lezingen voor derden gegeven.
10.1.6

Diverse verkopen

Omdat er vanwege Covid-19 minder bezoek kwam, vielen de opbrengsten uit verkopen ook
tegen. Er werden alleen enkele boeken en tijdschriften verkocht.

10.2 Kosten
10.2.1

Museumkosten

De post “Nog te betalen over 2021 (schulden)” bestaat volledig uit museumkosten. Het betreft
voornamelijk de gemeentelijke belastingen over 2021 waarvoor tot op heden geen factuur is
ontvangen.
De energiekosten kwamen ongeveer uit op het begrootte bedrag.
10.2.2

Bijeenkomsten/Lezingen/Activiteiten

Vanwege Covid-19 gingen de lezingen door derden niet door en zijn er dus ook geen kosten
gemaakt.
Het vrijwilligers feest dat was gepland voor 2021 kon ook geen doorgang vinden. Dit feest
compenseert voor de vanwege Covid-19 gemiste nieuwjaarsrecepties. Dit staat nu voor 2022
gepland.
10.2.3

Oud en Jong Nieuws

Oud Nieuws kwam slechts 2 keer uit in 2021. De kosten waren lager vanwege de
overschakeling naar een online drukkerij. De portokosten voor de donateurs buiten
Zevenbergen stijgen langzaam naar verontrustende hoogte. In de nabije toekomst zal Oud
Nieuws ook in de nabije regio bezorgd worden i.p.v. verstuurd, waardoor flink bespaard kan
worden.

11

BALANS 31-12-2021

In 2021 waren de resultaten beter dan verwacht. Hierboven, bij de resultatenrekening is
verklaard hoe dit resultaat tot stand is gekomen.
Het resultaat van 2021 is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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In de balans is een reservering van € 10.000,- opgenomen voor nieuwe vitrines, die nodig zijn
als het dak wordt vervangen. Helaas weten we nog steeds niet of en wanneer dit gaat
gebeuren. Afhankelijk van de gebruikte methode zullen veel of weinig vitrines moeten worden
vervangen. Dit bedrag kan dus helaas een over- of een onderschatting zijn.

12

BEGROTING 2022

12.1 Aandachtspunten voor 2022
Aandachtspunten voor 2022 zijn vooral:
•
Het weer op gang brengen van de routine van de organisatie van voor Covid-19.
Tenminste als dezelfde Covid-19 daar ruimte voor laat
•
Aantrekken van nieuwe vrijwilligers, vooral vrijwilligers die complete takenpakketten
op zich willen/kunnen nemen.
•
Zichtbaarheid van de Heemkundekring minimaal handhaven en vergroten (facebook,
website, lezingen, tentoonstellingen, stadswandelingen, genealogie, etc.)
Veel van deze aandachtspunten betreffen vooral de investering van vrijwilligersuren. Voor
lezingen en tentoonstellingen is budget opgenomen.

12.2 Begroting 2022
Hieronder de begroting voor 2022. Deze is voornamelijk gebaseerd op de realisatie van 2021.
De begroting is zoals gebruikelijk bij de Heemkundekring conservatief opgesteld.
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In de museumkosten is mee begroot dat we in 2022 het museum op 13-14 graden gaan
houden omdat bij 10 graden, zoals in 2021, te veel schimmel zich afzet op de objecten in het
museum. Daarmee, en natuurlijk met de prijsverhoging van energie, komt de
energiebegroting op bijna € 2.000,-.
Het tekort is bijna € 3.000, -. Dat wordt vooral veroorzaakt door een aantal eenmalige kosten
zoals:
•
•
•

•

Een post van € 1.350, - voor een vrijwilligersfeest. Al meer dan twee jaar hebben we
niet zoiets kunnen doen en het wordt tijd om al die vrijwillige uren eens te belonen.
Een bedrag van € 1.000, - voor investeringen in het museum (vitrines, mannequins,
etc.)
Een bedrag van € 250,- voor materiaal te gebruiken bij de braderie. Er is vanuit
gegaan dat dat materiaal ook bij komende braderieën/ havendagen, etc, kan worden
gebruikt.
Een bedrag van € 1.000- voor het touchscreen dat de Heemkundekring in 2022 zal
aanschaffen met een bijdrage van € 4.100,- van het prins Bernhard Fonds.

Het tekort betreft dus geen exploitatiekosten die elk jaar terugkomen maar zijn vooral
eenmalig. Vanwege eigen vermogen positie van de Heemkundekring is dit aanvaardbaar. Het
verwachte verlies over 2022 kan gemakkelijk worden opgevangen uit de reserves.
…………………………………
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Bijlage 1, Werkgroepenstructuur 2016
Werkgroep Communicatie en advies
Coördinator:
Vaste vervanger (lid)
Leden

Voorzitter, voorlopig Hans van Dordrecht en Ebo Roek in overleg.
Geen vaste leden

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
Coördinator:
Vaste vervanger (lid)
Leden

Hans van Dordrecht
Ebo Roek
Coördinator en vaste vervanger

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

Werkgroep Publicaties
Coördinator/
Hoofdredacteur:
Vaste vervanger (lid)
Leden
Taken:

Hans van Dordrecht

•
•

Jan Barel (redactie “Oud Nieuws” )
Bezorgers (alleen bezorgen)

•

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
Coördinator
Vaste vervanger (lid)
Leden

Henk Geleijns

Taken:
•
Jaarvergadering
•
Poteravond
•
Nieuwjaarsreceptie
•
Reisje
•
Lezingen
•
Tentoonstellingen (inhoud komt van werkgroepen)
•
Heemkundequiz
•
Evt, regiobijeenkomsten
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Werkgroep Archieven en Bibliotheek
Coördinator
Vaste vervanger (lid)
Leden

Hans van Dordrecht
…..
•
….

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

Werkgroep Oudheidkamer
Coördinator
Vaste vervanger (lid)
Leden

Ebo Roek
Hans van Dordrecht
•
Rondleiders
•
Maandagochtendploeg
•
Dion Broeders (conservator)
•
Henk Geleijns (bouwkunde en onderhoud (gemeente))

Taken:
•
Afsplitsing Oudheidkamer en bruikleenovereenkomst met gemeente
•
Acceptatiebeleid. Acceptatiecommissie (Dion, Hans, Ebo)
•
Inrichting Oudheidkamer
•
Coördinatie en opleiding rondleiders
•
Activiteiten Oudheidkamer (museumweekend, open monumenten, kunst en cultuurroute, thema
activiteiten, etc.)
•
“Commerciële” activiteiten
•
Inhoudelijk deel Brabantcloud m.b.t. objecten Oudheidkamer
•
Stadswandeling (Jan Barel)

Werkgroep Genealogie
Coördinator
Vaste vervanger (lid)
Leden

Ebo Roek
Wim Lock
•
Deelnemers aan de genealogiegroep
•
Kees Goverde

Taken:
•
Organiseren bijeenkomsten genealogiegroep
•
Beginnerscursussen
•
Werken aan de “stamboom van Zevenbergen” (Wim en Kees)
•
Publiceren nieuwsbrief Genealogiegroep
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Bijlage 2, Posters
Geen posters in 2021
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Bijlage 3, Tarieven 2021
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

2019
€ 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 (2021)
€ 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
Bovenste cijfer betrokkenheid: Klikken op het bericht.
Onderste cijfer betrokkenheid: Delen, reageren, dus actief betrokken.
Gepublic
eerd
27-12-2021
13:04

12-12-2021
19:33

9-12-2021
19:53

Bericht
HERINNERINGEN AAN DE DOELSTRAAT: Van St Joseph Gasthuis tot Huize
Zevenbergen, nu 7 Schakels schakels

Bereik

398
1K

132

Ondanks dat Museum Zevenbergen niet open is, kun je toch kerststallen bekijken. De
etalage staat er vol mee.

1,5K

49

HERINNERINGEN AAN HET PAND VAN VAN ECK. In 1883 kocht beurtschipper van Eck
uit Dinteloord het pand aan de Zuidhaven 41-45. De rest is geschiedenis. Hier een paar
beelden van dat pand en van de directe omgeving door de tijd.

2,3K

90

397

3-12-2021
Herinneringen aan de Fabrieksstraat
14:17

26-11-2021

20:29

25-11-2021

15:32

MUSEUM ZEVENBERGEN (PIETENHUIS) In verband met de maatregelen van de
persconferentie van 26-11-2021, is het met ingang van zondag 28-11 niet langer
mogelijk het Pietenhuis open te houden. Zaterdag 27 november is het Pietenhuis voor
het laatst geopend. Klik op de link of de foto voor informatie over de toegang. Het
museum is op deze dag alleen toegankelijk voor kinderen met begeleiders die het
Pietenhuis willen zien. De openstelling van 1 en 4 december a.s. gaat dus niet door. Het
spijt ons, want het was leuk om te doen.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/
MUSEUM ZEVENBERGEN Zoals aangekondigd, is het Pietenhuis vooralsnog op 27
november en op 1 en 4 december van 14 tot 17 uur geopend voor bezoek. Echter, het
zijn duistere tijden. Morgen is de persconferentie over de nieuwe maatregelen en we
weten dus nog niet of het allemaal door kan gaan. Kijk dus altijd eerst even op onze
website door op de link of de foto te klikken. Daar vindt u de actuele informatie. Op
deze dagen is het niet mogelijk om een "gewoon" bezoek te brengen aan het museum.
Dat kan wel op andere dagen en tijden (als de maatregelen het toestaan) door een
afspraak te maken. https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/
Verlanglijstjes in de Sinterklaasetalage van Museum Zevenbergen aan de Zuidhaven 17.

17:16

12:56

19-11-2021
14:24

MUSEUM ZEVENBERGEN Tot 5 december is het Pietenhuis op woensdag en zaterdag
geopend van 14 tot 17 uur om eens even rond te kijken. QR-code, mondkapje en max 6
kinderen tegelijk. Klik op de foto voor meer info.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/#content-content-inner
Vandaag, 19 november, is het precies 600 jaar geleden dat de Sint-Elisabethsvloed
plaats vond. Tegenwoordig is trouwens 17 november de naamdag van Elisabeth.
Daarbij werd de polder "Groote Waard" volledig verwoest en ontstonden het
Hollandsch Diep en de Biesbosch. Dorpen als Dubbelmonde, Weede en Twintighoven
werden van de kaart geveegd. Nu zijn dat straten in Zevenbergen.

478

92

33
52

726

63
121

525

113
216
45
5

16:33

Iedereen die op ons gestemd heeft voor de clubsupportactie van de Rabobank
BEDANKT !!!!!!! Weer een leuk bedrag.

198

4

254

10

2

14-11-2021
https://www.youtube.com/watch?v=FMFGeS13qDw
08:58

22
242

13-11-2021

13
13

223

22:42

11:05

1

57
1,7K

18-11-2021

13-11-2021

22

3

385

14:08

16:30

126
5

19-11-2021

14-11-2021

125
514

611

23-11-2021

23-11-2021

Betrokken
heid

MUSEUM ZEVENBERGEN (PIETENHUIS) De Sint en de Pieten hebben dit jaar de
privacywet getrotseerd en een aantal verlanglijstjes openbaar gemaakt. Ze hangen in de
etalage van het museum, Zuidhaven 17. Verder zie je daar ook wat kleinere cadeautjes
die ze dit jaar hebben meegebracht in hun handbagage. Gelukkig maar, want de

20220211-Jaarverslag HKK WvS 2021 (privacy)

2
123

671

91

Pagina 29

9-11-2021
13:46

6-11-2021
19:41

1-11-2021
17:36

30-10-2021
13:24

25-10-2021
21:11

pakjesboot met de grote cadeaus schijnt de weg kwijt te zijn. Maar het zal best wel goed
komen.
Hieronder het hele interview met Piet Goverde over de suikerfabriek in Zevenbergen.
Voor ondertitels: klik dan in de rechteronderhoek op het derde icoontje van rechts
https://www.brabantserfgoed.nl/page/13726/piet-goverde-over-zijn-werk-in-desuikerbietenfabriek-in-zevenbergen

126
124

14

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4922515307766950&id=15705981262
92035

177

Gaat u nog PESJONKELEN, morgen met Allerzielen dus ? Als u niet weet wat dat is, klik
dan op onderstaande link en kijk en luister aandachtig naar het filmpje.
https://heemkundezevenbergen.nl/data/documents/2018-halloween.movie.mp4

99

Het huidige Museum Zevenbergen en daarachter Theater De Schuur in 1971, gelukkig
inmiddels wel wat opgeknapt. Precies 50 jaar geleden dus.

466

EEN BAMIS ETALAGE. Herfst, suikerbieten en halloween. De etalage is er niet lang.
Straks schakelen we door naar Sinterklaas. Kom dus snel kijken. Wist u trouwens dat
Allerheiligen en Allerzielen uit Halloween zijn voortgekomen. Kijk maar eens op onze
website www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws
https://www.facebook.com/1570598126292035/posts/4829969510354864/

23-10-2021
19:50

21-10-2021
16:00

De eerste Moerdijkbrug bij de opening in 1872, toen die in gebruik werd genomen door
de trein. Een en al stoom en let ook op de hondenkar en het zeilschip. Dat laatste kon er
natuurlijk nooit onderdoor. De verkeersbrug kwam pas in 1936, dus 64 jaar later.
In Amsterdam is recent het National Holocaust Namenmonument onthuld. Er staan ook
drie namen op van inwoners van Joodse oorsprong van de gemeente Moerdijk, namelijk
Jonas van Straten en zijn moeder Esje en Therese Bock, beter bekend als zuster Charitas
uit Moerdijk. Zij zijn vermoord in de kampen. Foto's van Eric Wander. Er wordt gewerkt
aan struikelstenen voor deze drie.
Oktober 2021: Maand van de Geschiedenis

18-10-2021
16:41

12-10-2021
13:56

Hier nog wat foto's van oudere banken (niet om op te zitten) van ruim voor de crisis.
Het moeilijk leesbare opschrift is "De Nederlandsche Landbouwbank" in de
Stationsstraat. Nu we het toch over banken hebben, vergeet niet op Museum
Zevenbergen te stemmen voor de Clubsupportactie van de Rabobank. Het kan nog tot
25 oktober.
Een aantal van de doopjurkjes in Museum Zevenbergen hebben eindelijk de plaats
gekregen die ze verdienen. Een is zelfs bijna 200 jaar oud. En ... als u nog gaat stemmen
voor de Rabobank Clubsupportactie. Stem dan op MUSEUM ZEVENBERGEN.
Deze middag is het museum open!!!

27-9-2021
19:53

RABOBANK CLUBSUPPORTACTIE Ook dit jaar weer de clubsupportactie van de
Rabobank. We hopen dat u op ons stemt als u de uitnodiging van de Rabobank om te
stemmen in de bus krijgt. Klik op de link of op de foto. Dit jaar sparen we voor materiaal
om in Museum Zevenbergen onze kleding beter te laten zien.
https://www.youtube.com/watch?v=2S6aD-e5QsM
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1

2K

56

73

15
272

8

179

1

4

304
795

111

2,4K

93

90

0
249

122
135

Deze inhoud is momenteel niet beschikbaar
10:04

10:09

6-9-2021
13:53

2-9-2021
20:49

43

157

3

133

1

24-9-2021

10-9-2021

4

1

10:05

16:18

67

228

24-9-2021

10-9-2021

97
126

2,3K

2-10-2021
13:21

8
137

19-10-2021
13:45

2
52

24-10-2021
22:45

27

MUSEUM ZEVENBERGEN Zaterdag en zondag a.s., 11 en 12 september 2021 is het Open
Monumenten Weekend. Het museum is dan van 11:00 tot 17:00 uur geopend en de
expositie over Joannes Brabers is nog steeds te zien. https://youtu.be/kNkleQY1cIA
MUSEUM ZEVENBERGEN De mannen van railcontact hebben de laatste puntjes op de i
gezet in de etalage van Museum Zevenbergen. Kom eens kijken. Ook 's avonds erg mooi.
En .... dit weekend Open Monumentendag met nog steeds de expositie over de 19de
eeuwse Zevenbergse schilder Joannes Brabers.
We hebben in Museum Zevenbergen twee schilderijtjes waarvan we niets weten. Op
een ervan staat een handtekening of initialen van de schilder. Zie de vergroting. Ze zijn
geschilderd op het hout van een theekist en ze zijn in slechte staat. Weet iemand hier
iets van ????
Joannes Brabers schilderde in de 19de eeuw de Tweede Brug in Zevenbergen. Te zien in
Museum Zevenbergen. Als we nou eens weer zo'n brug over de haven zouden krijgen,
dat zou de sfeer aanzienlijk verbeteren. In Heusden deden ze het al.

1-9-2021
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20:12

1-9-2021
16:00

1-9-2021
15:55

1-9-2021
10:33

30-8-2021
18:21

29-8-2021
11:03

Deze keer hebben de mannen van Railcontact de etalage van Museum Zevenbergen
ingericht. Diverse bekende gebouwen in Zevenbergen zijn in miniatuur op schaal te
bewonderen. Helaas was de etalage te klein om Dikke Berta echt te laten rijden. Onze
dank is groot. Komt dat zien dit weekend en loop gelijk even binnen.

1,1K

49

MUSEUM ZEVENBERGEN 4,5 en 11,12 september Kunst- en Monumentenroute
Moerdijk. Expositie Joannes Brabers. Kom eens kijken https://youtu.be/kNkleQY1cIA

245

Wetenswaardigheden over onze Bartholomeuskerk. Het oeroude Mariabeeldje in de
nis. https://www.immanuel-parochie.eu/herinnering2/

58

Komend weekend de Kunst- en Monumentenroute. Museum Zevenbergen doet ook mee
met een expositie met werk van Joannes Brabers.
https://mailchi.mp/7f2c10493338/nieuwsbrief-cultuur-moerdijk-september2021?e=c4b5fd106c

113

20:52

8-8-2021
20:45

4 foto's van wat een begrafenis met militair eerbetoon lijkt te zijn. Het is duidelijk in
Zevenbergen en gezien de staat van de kerken net na WOII. Wie kan hier iets over
vertellen? Bijvoorbeeld wie er werd begraven ?
Pentekening van een zekere Verdaasdonk. Wie weet er meer over deze artiest?

1-8-2021
10:40

17-7-2021
20:31

583

Handwerknaaischool in het gebouw van de St Annaschool in 1935. (Foto uit het archief
van Wim Meulblok)

259

19:50

12-7-2021
19:12

6-7-2021
11:52

23-6-2021
16:53

19-6-2021
13:12

De CD bus op de markt in Zevenbergen in 1990. Dat is pas 31 jaar geleden en we
moeten in het museum aan de jonkies nu soms al uitleggen wat een CD ook weer was.
(Foto uit archief van Wim Meulblok)
ZO KOMT U AAN DE ONTBREKENDE PLAATJES VAN HET JUMBO BOEK. Klik op
onderstaande link om naar onze website te gaan en daar staat precies hoe u aan uw
ontbrekende plaatjes kunt komen. U kunt daar ook een pdf downloaden met hetzelfde
verhaal. Dit bericht graag delen om zoveel mogelijk mensen met een tekort aan plaatjes
te bereiken. https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/
VOOR DE LIEFHEBBERS: Wist u dat het Brabants Dialect voor een deel ook rechtstreeks
uit het Latijn komt. Woorden als Kul, Taofel, Meule, etc. Gevolg van de Romeinse
bezetting van Zuidelijk Nederland 2000 jaar geleden. Lees erover op onze website en op
Brabantserfgoed.nl. KLIK OP DE LINK.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/verhalen/
In juli na de ruilbeurs komen de overgebleven plaatjes van het Jumbo Boek blijkbaar
naar de Heemkundekring. We werken nog aan een plannetje om die plaatjes
beschikbaar te maken voor de spaarders die nog tekort komen. We weten ook nog niet
hoeveel en welke plaatjes over zijn. Ga ons dus svp niet bellen en mailen. We maken via
facebook en de Bode bekend hoe we dit gaan doen . EVEN GEDULD SVP !!!!!!!!!!!!!!
Wie herkent een van de personen op bijgaande foto's en weet eventueel nog wat meer
te vertellen over deze mannen. We weten alleen dat de man met de lange baard Pater
de Jong uit Made is, maar we willen graag weten of hij nog iets met Zevenbergen te
maken had. De namen die er soms onder staan zijn van de fotografen, niet van de
personen. Die zijn er overigens ook niet meer om het eens te vragen.

10:59

16-6-2021

Wie weet wat dit is.? Wij niet dus.
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https://m.facebook.com/VisitBrabant

91
51

881

14-7-2021

12-7-2021

19
747

711

265

Laatste Historische plaatjes van Zevenbergen

7
120

Gisteren, 31 juli, zijn de meeste bestelde historische plaatjes van het Jumbo boek al
afgehaald bij Museum Zevenbergen. Klik op de link voor meer ......
https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/

10:55

19
23

215

3-8-2021
10:26

31
79

10-8-2021

8-8-2021

4
158

Expositie Joannes Brabers in Museum Zevenbergen in september 2021. klik op de link.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/

Een foto van een jongeman op een motorfiets. Waarschijnlijk niet de vaste berijder,
want op zijn sokken ....? Wel twee dames aan de haak geslagen zo te zien. Het kenteken
van de motorfiets is in 1923 geregistreerd op naam van J. de Lint uit Zevenbergen. Wie
weet hier meer van ?? Bijvoorbeeld wie dit zijn ??

5
21

96

379

Heemkundekring "Willem van Strijen" heeft zijn openingstijden gewijzigd.

21
38

Hier een foto van het koor van Excelsior Halleluja met de namenlijst. Weet iemand in
welk jaar deze foto is gemaakt en bij welke gelegenheid ??

17:38
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22:44

4-6-2021

23:38

25-5-2021
14:56

461
Nu eens wat anders dan foto's van de haven, etc. Een blik Noodbiscuits van Verkade uit
1961, het jaar dat Kennedy president werd en een jaar voor de Cubacrisis en de "bijna
kernoorlog". Zo'n blik vertelt dat er toen ook in Zevenbergen mensen waren die er niet
gerust op waren en voorraden aanlegden voor als de Russen zouden komen. Zo'n blik
vertelt dus een verhaal, zoals zoveel voorwerpen in Museum Zevenbergen, dat op
zaterdag 3 juli weer open gaat. Zie ook
https://www.heemkundezevenbergen.nl/museum-zevenbergen/
In 1989 ontving zwembad de Bosselaar de 50.000ste bezoeker. Vast een beetje
voorpret voor als het ooit nog goed weer wordt.

118

604

Groenteboer Timmermans op de Markt in 1940.

Geen voetbalplaatjes, maar de geschiedenis van Zevenbergen verzamelen

Voor het tweede jaar op rij was er geen dodenherdenking, behalve dan op TV. Daarom
hier en vandaag, op deze 11 mei, nog even een herinnering aan 11 mei 1940, toen
Zevenbergen werd gebombardeerd en er ook veel doden vielen. Klik op de foto voor het
bericht op onze website. https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/
Brabantse muts uit overgrootmoeders tijd duikt op bij de Kringloop

00:42

11:03

21-4-2021
12:13

16-4-2021

11:25

10-4-2021
14:03

Gisteren, 28 april 2021, gingen de terrassen weer open na een lange periode van LockDown. Voorwaar een historisch feit. Daarom slaat de Heemkundekring dit soort foto's
met beschrijving van dit feit op in haar archieven voor de generaties van de toekomst.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/
FACEBOOK VOOR MENSEN ZONDER FACEBOOK In samenwerking met de Pup-Up-Store
in de Molenstraat verzorgt de Heemkundekring "Facebook voor mensen zonder
Facebook". In de etalage van de pop-up-store laten we foto's zien van het Zevenbergen
van vroeger. Met enige regelmaat zullen we andere foto's ophangen.
https://youtu.be/o4FyNH6MPRI
We dachten dat het leuk zou zijn om eens een keer niet zo maar wat aparte foto's te
laten zien, maar een aantal foto's uit ons archief met een gemeenschappelijk onderwerp
te combineren tot een korte presentatie. Deze keer: Albert Heijn. Klik op de foto
hieronder. Als er mensen zijn die vooral de oude tijd kunnen/willen aanvullen, dan
graag de foto sturen naar info@heemkundezevenbergen.nl. Posten op facebook geeft
veel kwaliteitsverlies.
Brouwerij het Wit Anker, voor de oorlog, in de oorlog (na het bombardement van 11-51940, bij de wederopbouw en daarna. Teven de afdeling logistiek van de brouwerij met
de verschillende wagens, karren en auto's en natuurlijk Sjefke.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & maak kans
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De heemkundekring heeft ook een youtubekanaal met bijvoorbeeld deze oude
diapresentatie over de gasfabriek van Zevenbergen. https://youtu.be/RSQuiTqOh_0
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De etalage is aangepast. Omdat alle kinderen weer naar school gaan, staat de etalage in
het teken van het onderwijs in vroeger dagen.
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Zo, die 50 jarige bruiloft van de familie Kamp was snel gevonden. Volgende foto. Wat,
waar, wie, wanneer is dit ???
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De Heemkundekring Willem van Strijen wenst iedereen prettige, of zo u wilt, zalige
Paasdagen. Ter illustratie een Paasmarkt in Zevenbergen in 2004. Laten we hopen dat
dat volgend jaar weer kan.

Verkiezingen in Coronatjjd is natuurlijk niet normaal. Het is ook de geschiedenis van de
toekomst. Daarom legt de Heemkundekring ook dit soort gebeurtenissen vast in haar
archief voor de facebook gebruikers van over 50 jaar., al zal facebook over 50 jaar er
wel anders uitzien. Klik op de foto om naar onze nieuwspagina te gaan.
https://www.heemkundezevenbergen.nl/nieuws/
Nog wat foto's van onze etalage over onderwijs en melk drinken. Deze melkreclame is
van Joris Driepinter. Daarvoor had je de melkbrigade met speldjes en vignetten op de
kleren genaaid. Wie heeft er nog wat spullen van die M-brigade. Eind jaren 50, begin
jaren 60 moet dat geweest zijn.
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Hulde aan het gouden paar staat er. En 1931. Maar wie zijn deze meneer en mevrouw
die 50 jaar getrouwd zijn ???
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Nog eens wat beelden van Zevenbergenaren die muziek maken, helaas zonder de
muziek zelf. https://youtu.be/snq-_7i1L4Q
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Help Etten Leur aan de mooiste/bijzonderste boom van Europa. Stem voor de
moeierboom op de Markt.
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Echtgenoten veinsden overspel om te kunnen scheiden
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De Spaanse griep was een grieppandemie in de jaren 1918-1919. Deze wereldwijde
epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, maar in Zevenbergschen Hoek
vonden ze dat ze gewoon met z'n allen op het ijs konden gaan staan. Wat ze daar deden
is ons een raadsel.
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Sjekkie in de mond en buitenover rijden op De Vlakte in Zevenbergen. Wie ? wanneer ??
12:09
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Het enige dat in ons archief bij deze foto's is genoteerd is: "Dusseldorf" en
"Snijdenberg". Wie weet hier meer van ?

Baron en barones van Crooswijk tot Pindorp met hun dochter ?
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Wie heeft er antwoord op de volgende vragen: Wie ? Wat ? Wanneer ? Waarom ?
Referentie voor antwoord is: BM000566
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De Zevenbergse (reserve)politie in het Julianaplantsoen. Dezelfde vraag als altijd: Wie?,
Wanneer?, Waarom ?

EEN VROUW ZONDER MAN IS ALS EEN VIS ZONDER FIETS. Dit is de titel van een BHIC
webpagina over de 2de feministische golf in Brabant, over de Dolle Mina's dus. Klik op
onderstaande link (de foto) om via onze webpagina naar het BHIC te gaan en alles te
lezen over dit stukje Brabantse geschiedenis. Als u nog verhalen of foto's heeft over
deze periode in Zevenbergen, dan houden wij ons aanbevolen.
Er waren tijden dat je op school alleen over ging als je goed gewassen was. Zie dit
artikel uit het Nederlandse schoolreglement toen Napoleon het hier voor het zeggen
had. Artikel 30 "De Meester zal toezien, dat de Kinderen zindelyk zyn, altyd
welgewasschenen gereinigd ter School komen,'t welk mede een vereischte zal zyn, om
bevorderd te kunnen worden; zy, die "er geheel haveloos uitzien' zullen van de andere
afgezonderd zitten."
Onze etalage staat in het teken van de bakkers en natuurlijk van het boek van Angela
Rindt over de bakkers van Zevenbergen. Vergis je niet. Het zijn niet alleen recente
plaatjes, maar je leert ook over het bakkersvak vanaf de 16de eeuw, persoonlijke
verhalen van bakkers, hun drijfveren en dromen. Bestellen kan ook via de
heemkundekring. Wij sturen uw bestelling dan door naar Angela:
info@heemkundezevenbergen.nl
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