Nieuwsbrief nr. 88-maart 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Welberg, 15 maart 2018.
Beste leden,
Hier vind u de eerste nieuwsbrief van de kersverse secretaris. Nu
voorspelde de voorzitter dat hij met nieuwsbrief No. 87 de laatste maakte.
Dat kan ontkracht worden want ook in No. 88 heeft hij zijn inbreng
gegeven.
Vooruitblik 2018 en 2019
2018 wordt een vol en actief Heemkundejaar. Er lopen zowel binnen de
Steenen Kamer als bij de gemeente veel activiteiten.
Ten eerste binnen de kring.
1) Steenbergse winkels. Een initiatief van de leden om informatie te
verzamelen over Steenbergse winkels. De doelstelling is om
archiefmateriaal te combineren met de mooie verhalen die de leden zich
herinneren. Ook andere objecten, foto’s en objecten zijn erg welkom.
Hanneke Meulblok heeft al van een paar winkels een prachtig overzicht
gemaakt met feitelijke informatie uit het archief van het kadaster.
Er is besloten om te beginnen met het bestuderen van de winkels in de
Kaaistraat, op basis van een wandeling die onze voorzitter ooit met Toon
van Drunen voor de radio maakte.
Als iedereen wil mee doen en zijn herinneringen aan de diverse winkels in
de Kaaistraat wil oppoetsen, dan wordt het een mooi verhaal!
2) Computer 21e eeuw. Het is zo ver. De Heemkundekring is uitgerust met
de modernste computer, printer en scanner. Als bonus een beamer voor
presentaties. De apparatuur ruikt nu nog nieuw, maar hopelijk is dit snel
voorbij en worden de toetsen vettig van het vele gebruik.

3) Hoezo Heemkunde stoffig en oud. Heemkundekring De Steenen Kamer
rocks !!! We hebben een face book site, we hebben digitale vrienden, we
gaan ‘viral’, een dependance in silicon valley..okay nu vlieg ik uit de
bocht. Echt waar is dat dankzij Hanneke Meulblok we een heuse facebook
site hebben. Zoek je juiste vrienden!
4) In afwijking met de titel toch even terugkijken. Het jaarboek 2017
‘Mensen’, heeft het erg goed gedaan. Er zijn 150 copies gemaakt en er
zijn er maar een paar over. Het jaarboek zit al jaren in de lift met
betrekking tot de oplage, maar deze keer is het erg snel gegaan.
Terug naar 2018, wordt het thema van het jaarboek 2018, ‘Steenbergse
zaken’. U begrijpt al dat de documentatie van het winkelproject eventueel
ook kunnen worden gepubliceerd.
U wordt allen opgeroepen om copy in te leveren voor het nieuwe
jaarboek. Denk eraan dat u de term zaken zo breed als mogelijk kunt
inschatten.
5) Let op !!! Volgend jaar bestaand we 25 jaar. Dat laten we niet
onopgemerkt voorbij gaan. Ik roep jullie op om allemaal je stem te laten
horen over een gewenste activiteit. Nu wil ik niet stellen dat niks gek
genoeg is, maar beperk je niet in je keuze of voorkeuren. We kunnen de
plannen later altijd toetsen op de kans op lichamelijke letsels en eventuele
budgettaire beperkingen. Wat is er mis om te dromen ovr een reis naar
Rome. Een voetreis is overigens binnen ons budget!
Uiteindelijk kunnen de leden bepalen wat we gaan doen en waar.
Ten tweede buiten de kring

1) Canon van Steenbergen. De gemeente heeft Hakim Tampoebolon uit
Dinteloord gevraagd om met een groep een boek te maken, de ‘Canon
van Steenbergen’.
Het moet een soort bundel van artikelen worden die samen het verhaal
van de gemeente Steenbergen maken. De beoogde lezers zijn de gewone
mensen van Steenbergen, waarmee de artikelen dus vrij globaal en
prettig leesbaar moeten zijn. In eerste instantie werd een idee geopperd
om verhalen te maken die significant zijn voor onze historie, op basis van
zichtbare kenmerken in het huidige landschap. Denk aan een gebouw,
maar ook aan een rivier of een sloot. Het idee is dat de lezer dan de
relatie met het heden en het huidige Steenbergen kan begrijpen. Als er
onder u interesse is, laat het horen!

2) Fort Henricus
De gemeente heeft de mensen opgeroepen voor ideeën inzake fort
Henricus. Er is al een sessie geweest in het gemeentehuis, waarbij
meerdere leden aanwezig waren. Op basis van een oproep naar meer
historische informatie, geeft onze Frans van Eekelen op woensdag 18 april
14.00 hr. een lezing in de Vaert. Hij zal ons vertellen over de historie van
het fort en de relatie met de stad en de bewoners. Toegang leden gratis.

