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Oude en nieuwe straatbeelden
Bijdrage van Twan van Duijnhoven
Voordat we richting Wernhout gaan, kunnen we onderstaand straatbeeld niet overslaan. Een markant beeld in
Zundert waar voorheen “Halt van de Tram” was gevestigd en nu café “Den Bels”. Op de gevel van het gebouw staat
op de linkerfoto boven het linker raam “Wyers, jenever” en boven het rechter raam “Halt van de Tram Zundert”. De
drankvergunning dateert uit 1882, destijds voor twee kamers en voor de keuken met een debiet van driehonderd
liter. De voorkant van het pand heeft heel wat te lijden gehad door een tank in WOII, door een vrachtwagen in 1953
en nogmaals door een vrachtwagen in 1967. Hierdoor is de voorpui behoorlijk veranderd. De huizen die op de linker
foto rechts vooraan staan, zijn afgebroken bij het verbreden van de Prinsenstraat en de aanleg van een
parkeerterrein zo rond 1965.

____________________________________________________________________________________________

Bezoek aan West-Brabants archief en stadswandeling in Bergen op Zoom
op vrijdag 23 juni 2017
Bijdrage van José Buiks en Janus Vriends
Het West-Brabants Archief (WBA) beheert de archieven van negen gemeenten in West-Brabant: Bergen op Zoom,
Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Het WBA helpt u
het verleden te ontdekken. Zij zorgen dat informatie uit de regio West-Brabant vindbaar en toegankelijk blijft.
Daardoor wordt het mogelijk voor burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen het heden beter te begrijpen. Een
bezoek aan het archief is een unieke kans, om nader kennis te maken met het archief. Je krijgt de gelegenheid om
een keer van dichtbij te zien waar en hoe oude documenten en dergelijke worden bewaard en hoe je deze kan
raadplegen. Na de lunch, welke bij de prijs is inbegrepen, volgt de stadwandeling ‘De ontdekking van
Bergen op Zoom’. Er kunnen maximaal 30 personen ontvangen worden dus geef u snel op, vóór 1 juni bij
Janus Vriens: via e-mail fam.vriends@ziggo.nl of per telefoon 06 – 1297 6850 (na 19.00 uur). De kosten bedragen
€ 25 per persoon en moeten vóór 5 juni 2017 worden overgemaakt naar IBANnr.: NL73RABO0145356345 t.n.v.
De Drie Heerlijkheden onder vermelding van: Bergen op Zoom, je naam en telefoonnummer.
Programma:
-10.00 uur: ontvangst met koffie en wat lekkers bij het W.B.A., Hoflaan 2b, 4611 TJ Bergen op Zoom.
-10.30 uur: Opsplitsing van het gezelschap in twee groepen van maximaal 15 personen, één groep krijgt een
rondleiding in het archiefdepot en de andere groep krijgt een presentatie over onder andere het archief. Na ongeveer
een uur wisselen de groepen.
-12.30 uur: Einde bezoek aan het W.B.A. Daarna volgt de lunch op een nog nader te plannen locatie.
-14.30 uur: Verzamelen bij VVV de Brabantse Wal voor start stadswandeling 'De ontdekking van Bergen op Zoom'
met bezoek aan het Markiezenhof.
-16.30 uur: Einde bezoek Bergen op Zoom.
Het is de bedoeling dat we gaan carpoolen. De organisatie neemt contact op met de deelnemers en regelt dit verder.
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Uitslag Clubkas Campagne Rabobank
Op maandag 8 mei heeft de bekendmaking en de uitreiking van de
opbrengst van de Clubkas Campagne van de Rabobank plaatsgevonden.
Een ontzettende leuke bijeenkomst waar veel verenigingen uit de
gemeente Zundert vertegenwoordigd waren. Wij hebben een cheque in
ontvangst mogen nemen met een bedrag van € 696,14. Iedereen die op
ons gestemd heeft, heel erg bedankt daarvoor. Deze extra inkomsten gaan
we zeker goed gebruiken om onze leden van nog meer informatie te
voorzien. En natuurlijk ook Rabobank bedankt voor het organiseren van
deze actie. Op deze wijze steunt Rabobank de plaatselijke verenigingen en
vergroot daarmee de leefbaarheid van de diverse dorpen in het
werkgebied van Rabobank De Zuidelijke Baronie.
____________________________________________________________________________________________

40 jaar geleden boodschappen doen
Bijdrage van Twan van Duijnhoven
Wat er allemaal in een periode van 40 jaar kan veranderen. De komst van de computer, de mobiele telefoon, het
internet maar ook de prijzen van producten zijn de afgelopen 40 jaar flink gestegen. Aan de hand van een
advertentie in het blad “Zundert en Rijsbergen” van maart 1977 hebben we een boodschappenlijstje gemaakt en zijn
hiermee 40 jaar later naar “dezelfde” winkel boodschappen gaan doen. Niet alles was of van hetzelfde merk of in
dezelfde hoeveelheid te koop. Er is wel getracht om zoveel als mogelijk is hetzelfde product te kopen en indien het
product niet in dezelfde hoeveelheid te koop was, is dit omgerekend. Om de verwarring met guldens en euro’s te
voorkomen zijn de guldens uit 1977 omgerekend naar de euro’s van nu met de bekende omrekeningsfactor 2,20371.
Boodschappen maart 1977
Omschrijving product

v.d. Pijl Appelmoes 3/4 l
Herschi Cola literfles
Knorr Kippesoep 2 zakjes
Hero Aardbeienconfiture
Appels Golden Delicious 2 kg
Tomaten 500 gram
Bloemkool per stuk
Chiquita bananen 1 kg
Heineken Pils krat 24 fles
Smith chips gezinspak
S.U Roodmerk koffie Vacuüm gemalen
Suiker 1 kg (minimumprijs)
Blitz afwasmiddel met citroen 1 liter
Gehakt 500 gram
Kippebillen 500 gram
Snijworst fijn 200 gram
Leverkaas 200 gram
Volkoren vloermik 800 gram
Extra belegen kaas 250 gram
Totaal

Prijs (€)

0,22
0,27
0,45
0,72
0,90
0,90
0,72
0,67
4,78
0,40
2,26
0,73
0,27
1,13
1,13
0,68
0,59
0,68
1,11
18,59

Boodschappen maart 2017
Omschrijving product

Hak Appelmoes
Coca Cola literfles
Maggi Kippesoep
Hero Aardbeienjam
Appels Golden Delicious 2 kg
Tomaten 500 gram
Bloemkool per stuk
Chiquita bananen 1 kg
Heineken Pils krat 24 fles
Smith chips
D.E. Roodmerk koffie Snelfiltermaling
Suiker 1 kg
Dreft afwasmiddel (1 liter omgerekend)
Gemengd gehakt 500 gram
Kippebillen 500 gram
Snijworst (200 gram omgerekend)
Leverkaas (200 gram omgerekend)
Volkoren brood
Belegen kaas (250 gram omgerekend)

Prijs (€)

% inflatie

1,27
1,52
2,04
1,13
2,98
1,79
1,99
1,79
14,99
0,59
3,50
0,77
2,88
2,49
1,63
2,52
1,85
1,59
1,87
49,19

11,78%
11,69%
8,74%
1,42%
5,79%
2,48%
4,44%
4,16%
5,34%
1,19%
1,37%
0,15%
24,36%
3,03%
1,12%
6,82%
5,42%
3,38%
1,70%
4,12%

De inflatie zoals deze hierboven staat, is de inflatie omgerekend per jaar. En deze inflatie fluctueert behoorlijk tussen
de verschillende producten. Enkele producten hebben een inflatie van maar liefst meer dan 10% per jaar, met één
grote uitschieter en dat is het afwasmiddel. Misschien niet helemaal eerlijk omdat Blitz destijds een B-merk was en
Dreft een A-merk. Opvallend is dat suiker nagenoeg niet in prijs is gestegen. Gemiddeld genomen is de totale
afrekening van het boodschappenlijstje met ruim 4% per jaar toegenomen.
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