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VERSLAG ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING 
IN 2016 
 
Het was me het jaartje wel, druk maar erg gezellig in 
ons Heemhuis met onze open huis dagen die zich in 
een steeds grotere belangstelling mogen verheugen 
en eenzelfde grote belangstelling van onze leden voor 
onze lezingen en excursies. Ook de presentaties van 
ons eigen tijdschrift mogen er steeds zijn.  
 
Er komen in ons heemhuis steeds meer mensen op 
bezoek. Deels ligt dat natuurlijk aan onze activiteiten, 
deels aan het feit dat we zelf ook ‘de boer op gaan’ 
door bijv. de verzorgingstehuizen in Roosendaal te 
ondersteunen met heemkundige activiteiten. 
 
Ook de in oktober 2016 gereedgekomen nieuwe 
tentoonstelling met als belangrijke onderdelen Philips 
en De Trommelaeren van Roesendale zorgden voor 
extra publiek. We hebben als heemkundekring ook 
contact  met The Dutch Bears, vier jonge kerels, die de 
bevrijdingstocht van The Polar Bears in 1944 vanaf  
 
 

 
Normandië tot aan het Polar Bear monument aan de 
Kade in Roosendaal zelf hebben nagelopen en 
daarvan een film hebben gemaakt, die in mei a.s. hier 
in Roosendaal wordt gepresenteerd. 
 
Alle berichten die verschijnen over onze 
heemkundekring hebben ook tot gevolg gehad dat we 
in 2016 in ons Heemhuis o.a. bezoeken hebben gehad 
van de Boerenraad en de Hofkapel van de Stichting 
Carnaval Roosendaal op 2 januari , een bezoek van de 
dames van Probus Roosendaal op 10 augustus en op 
16 september een bezoek van het College van 
Burgemeester en Wethouders samen met de 
Gemeenteraad van Kapelle (Zeeland) en hun griffier in 
het kader van een studiedag over lokale historie. 
Ook het Franciscuskoor uit Roosendaal kwam in ons 
Heemhuis op bezoek. 
 
Voeg daarbij het succes van onze eerste uitgebreide 
open dag op 1 oktober met ruim driehonderd 
bezoekers, waarin onze werkgroepen zich in de 
Conferentiezaal van Mariadal hebben kunnen 
presenteren in een bijzondere setting van kraampjes 
en terrassen en we kunnen zeggen dat we het dus 
druk hebben gehad, maar dat het ook heel gezellig is 
geweest. En u heeft het misschien zelf ook ervaren : 
die gezelligheid komt natuurlijk ook voort uit wat wij 
onze bezoekers te bieden hebben, o.a. die lekkere bak 
koffie …………  
 
Dit alles overziend, kan ik niets anders concluderen 
dan dat we met behulp van velen een prachtig 
heemkundig jaar hebben beleefd. Daarvoor wil ik 
namens ons bestuur, iedereen die daaraan heeft 
meegewerkt, van harte zeer bedanken voor alle inzet 
en medewerking. Samen geeft dat de waarde van 
onze heemkundekring in de Roosendaalse 
samenleving aan. 
 
Elk jaar wordt in West Brabant door één van de lokale 
heemkundekringen de Regionale Heemquiz 
georganiseerd. Vorig jaar gebeurde dat op vrijdag 18 
november 2016 en werd de  heemquiz georganiseerd 
door de winnaar van het jaar daarvoor : 
Heemkundekring ‘De Honderd Hoeven’ uit Hoeven.  
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De locatie waar de quiz gehouden werd, had vooral 
een historisch karakter: Bovendonk in Hoeven. 
Er deden totaal 19 heemkundekringen uit West 
Brabant mee en ook onze heemkundekring was goed 
vertegenwoordigd met de dames Mieke Spekman en 
Lenny Hamans en de heren Piet van Leeuwen, Peter 
Dekkers, Gé Nollen, Cees Coppens, Cees van Meer en 
René Konings. Helaas waren deze keer de 
onderwerpen en de vragen echt moeilijk, wat voor 
onze heemkundekring resulteerde in een uitslag 
waarin we niet tot de eerste tien behoorden. Jammer, 
maar we hebben wel met veel genoegen weer 
deelgenomen. Winnaar werd heemkundekring ‘Jan 
uten Houte’ uit Etten-Leur, zodat daar de heemquiz in 
2017 wordt gehouden. 
 
Het bestuur van onze heemkundekring komt elke 
maand in vergadering bijeen. Afhankelijk van de 
onderwerpen volgen dan, indien nodig, nog aparte 
overlegmiddagen of -avonden.  Ook onze 
werkgroepen komen regelmatig bij elkaar voor 
overleg. Zoals u weet is elk van onze bestuursleden 
vertegenwoordigd in een van onze werkgroepen. Dat 
maakt het overleg gemakkelijker en de besluit-lijnen 
korter. We hebben ook gemerkt dat onze website zich 
in een steeds grotere belangstelling mag verheugen. 
Een welgemeend woord van dank aan al die 
vrijwilligers en ook aan u allen voor uw steun en 
ondervonden kameraadschap. 
 
Terugkijken op het afgelopen jaar betekent ook dat 
we moeten vooruitkijken naar de toekomst. We gaan 
natuurlijk proberen om er weer net zo’n mooi jaar van 
te maken als we vorig jaar hebben gehad. En we 
hopen dat we dat allemaal nog in onze huidige 
huisvesting in Mariadal mogen doen. Want, en ik heb 
al meer gezegd en ik blijf het herhalen, ook naar onze 
stadsbestuurders toe:  waar kun je als 
heemkundekring beter gehuisvest zijn dan in de 
monumentale status van een cultuurhistorisch 
erfgoed als het Klooster Mariadal.  Maar ….. de 
toekomst zal het leren.   
 
René Konings, voorzitter 
 
 
JAARVERGADERING HEEMKUNDEKRING  
 
De jaarlijkse vergadering van leden van 
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale werd 
deze keer gehouden op maandag 27 maart 2017 in 
Heemhuis Mariadal. 
 
 

 
 
De bijeenkomst kende een groot aantal bezoekers. 
Ruim 80 leden wilden naast de jaarvergadering ook 
genieten van de Roosendaalse Heemquiz, die voor de 
eerste keer met veel succes aan het einde van de 
vergadering  werd gepresenteerd door Lenny Hamans,  
Mieke Spekman en Peter Dekkers. 
 
De jaarvergadering zelf kende een vlot verloop. Na de 
opening door voorzitter René Konings werd het 
verslag van de jaarvergadering van 2016 behandeld en 
werd vervolgens het verslag van de activiteiten in 
2016 (zie elders in deze nieuwsbrief) voorgelezen.  
 
Daarna kwamen de jaarrekening van 2016 en de 
begroting 2017 aan de orde. Met goedkeuring werd 
kennis genomen van de financiële gang van zaken van 
de heemkundekring. Er werd verslag uitgebracht door 
de kascontrolecommissie en er werd in de personen 
van Pieter van Leijssen en Cees van Loon een nieuwe 
commissie benoemd. 
 
De aftredende bestuursleden Ineke van Rijen-van 
Eekelen en Mieke Spekman werden met algemene 
stemmen herkozen. 
 
Henk Heinen nam op deze avond afscheid van het 
bestuur. Na dertien jaar bestuurslidmaatschap, 
waarvan 12 jaar als penningmeester, werd Henk 
door Brabants Heem onderscheiden met het Zilveren 
Draaginsigne met oorkonde. Henk kreeg 
daaropvolgend een warm applaus en er waren 
bloemen voor zijn echtgenote Diny. 
 
Hierna volgde goedkeuring voor aanpassing van het 
huishoudelijk reglement voor wat betreft de beloning 
van bestuurders. Dit was een noodzakelijke 
aanpassing in het kader van de ANBI-regeling, 
waarvan door onze heemkundekring ook gebruik 
gemaakt wordt. 
 
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt zodat 
de jaarvergadering kon worden gesloten 
 
Na de daaropvolgende pauze was iedereen weer 
graag op tijd aanwezig voor de Eerste Roosendaalse 
Heemquiz. Een groot succes gezien de vele reacties 
van de deelnemers. 
 
René Konings, voorzitter 
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
 
Binnenkort start weer de Rabobank Clubkas 
Campagne. Zoals u weet, een actie van de lokale 
Rabobank om verenigingen en stichtingen in de 
vestigingsplaatsen van de bank financieel te 
ondersteunen. De afgelopen twee jaar heeft onze 
heemkundekring ook deelgenomen aan deze actie 
met beide keren een aantrekkelijk geldbedrag als 
resultaat. 
 
Een en ander betekent dat wanneer u klant bent van 
de Rabobank Zuidwest-Brabant en tevens  lid bent van 
de bank, u kunt deelnemen aan de Rabobank Clubkas 
Campagne 2017. 
 
U krijgt dan op 6 april a.s. een stembiljet in uw 
brievenbus waarop staat aangegeven hoe u uw 
stemmen kunt uitbrengen. Dat kan vervolgens tot 18 
april 2017. Ieder lid krijgt 5 stemmen, die ze mogen 
verdelen over de deelnemende verenigingen. U mag 
maximaal 2 stemmen uitbrengen op Heemkundekring 
De Vrijheijt van Roosendaal. 
En waarom zou u uw andere 3 stemmen bijvoorbeeld 
niet mogen uitbrengen op onze collega-
heemkundekringen uit Wouw en Nispen en op het 
IQ-Aarmoei-nieke van Roosendaal ? 
 
Op 21 april a.s. wordt de uitslag bekendgemaakt. 
Wij houden u op de hoogte. 
 En ……., alvast bedankt voor uw stemmen! 
 
 
LEZING NOSTALGISCH ROOSENDAAL 
 
Op maandag 3 april  vond de eerste lezing van dit 
heemkundig jaar weer plaats in de Conferentiezaal in 
Mariadal. Zoals gebruikelijk moesten we ook hierbij 
weer werken  met de uitgifte van toegangskaarten om 
te voorkomen dat er meer personen dan is toegestaan 
in de zaal zouden plaatsnemen.  En opnieuw was er 
zoveel belangstelling voor dat de kaarten al heel snel 
allemaal waren uitgegeven.  
 
De lezing droeg als  titel ‘Nostaligisch Roosendaal’ 
en werd voor een volle zaal verzorgd door Iwan van 
Strien en Sjef de Bruijn. Aan de hand van beelden en 
verhalen over ons Roosendaal maakten we een tocht 
door oude Roosendaalse straten. 
 
 Na de pauze vertrok  er zowaar ook nog een oude 
stoomtram van Willemstad naar Roosendaal met 
uitleg over het oude stoomtramtijdperk. 
 

 
 
 
Meteen na deze presentatie volgde er nog een kleine 
quiz, waarbij de winnaar een mooie herinnering aan 
ons mooie Roosendaal in ontvangst mocht nemen. 
 
Al met al: een mooi begin van ons heemkundig 
seizoen. 
 
 
BRABANTSE HEEMDAGEN 
 
Zoals u ongetwijfeld weet, worden elk jaar  de 
Brabantse Heemdagen gehouden. 
Dit jaar gebeurt dat door de Heemkundekring 
‘De Baronie van Cranendonck’ op donderdag 3 en 
vrijdag 4 augustus 2017 in het uiterste zuidoosten van 
onze provincie, t.w. in Cranendonck: (Budel, Budel-
Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en 
Soerendonk). 
 
Onderwerp: de boeiende geschiedenis van 
Cranendonck  (in verband met het 60 jarig bestaan). 
 
Voor programma en inschrijving verwijzen wij u graag 
naar het secretariaat van het organisatiecomité 
Brabantse Heemdagen 2017, de heer J. Migchels, 
Kijkakkers 15, 6026 ER Maarheeze, e-mail : 
jan.migchels@jea.nl, telefoon 06-22866620.  
 
Deelnamekosten zijn € 95,- per deelnemer. 
Inschrijving tot uiterlijk 31 mei 2017. 
 
 
DOCUMENTAIRE  OVER DE POLAR BEARS,  
GEMAAKT DOOR ROOSENDAALSE JONGEREN 
 
Daan, Lars, Anthony en Casper zijn vier Roosendaalse 
jongeren die vinden dat de verhalen uit de Tweede 
Wereldoorlog niet verloren mogen gaan. Voor een 
schoolopdracht maakten ze in 2014 al een 
documentaire met verhalen van mensen die de oorlog 
meemaakten. Dat bracht ze op een nieuw project. De 
jongeren zochten op onderdelen ook contact met 
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale en met 
het Roosendaalse Archief. 
 
Het uiteindelijke resultaat van de vier jongeren is een 
film over de mannen van de 49th West Riding Infantry 
Division (The Polar Bears) die Roosendaal en 
omstreken bevrijdden van de Duitsers. ‘De verhalen 
van deze moedige mannen mogen niet worden 
vergeten’, aldus de jonge filmmakers. 
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In de documentaire volgen Daan, Lars, Anthony en 
Casper de route van Normandië tot Roosendaal. 
Ze gingen daarin heel ver en liepen zelf een deel van 
de tocht in uniform en bepakking. 
 
Op 4 mei gaat, voorafgaand aan de Nationale 
Dodenherdenking, de documentaire voor genodigden 
in première. Op 5 mei, tijdens Bevrijdingsdag is de film 
de hele dag te zien in Parrotia (Markt 54 A).  
 
 
INGEKOMEN MEDEDELING: 
 
BOEK 100 JAAR ROOSENDAALS (ROOMS) TONEEL  
 
Piet Thielen.  Nee, niet de eigenaar van de bekende 
herenkledingzaak, maar zijn naamgenoot (en 
familielid). De man die een kleine veertig jaar 
voorzitter en regisseur was van Roosendaals (Rooms) 
Toneel.  
 
Zoveel Roosendalers die hem gekend en gewaardeerd 
hebben. Enkele acteurs en bestuurders van toen zijn 
Diny van Buijten, Jan en Lau Machielse, Toon 
Breugelmans, Janus de Beer, Cees Konings, Walter 
Stroop en heel wat ‘Jongeneelens’. 
 
Wie kent niet de toneelstukken van de laatste jaren 
als ‘Equus’, ‘Midzomernachtdroom’, ‘Oom Wanja’, 
het zeer succesvolle ‘My fair lady in Roosendaol’ en 
talloze uitvoeringen voor kinderen in het 
Vrouwenhof?  
 
Dit Roosendaals (Rooms) Toneel is inmiddels een 
eeuw actief en daar wordt nu een boek over 
geschreven. 
 
 Marius Broos, Cees en Rini Jongeneelen en Ad 
Stofmeel buigen zich al enkele jaren over het 
toneelspel van de rooms-katholieke 
‘vakbondsmannen’, de jeugdperikelen van de 
vereniging in de jaren dertig, de vernieuwingen vanaf 
de jaren zestig, enzovoorts. 
Wat te denken bijvoorbeeld van kapelaan Theeuwes, 
die als geestelijk adviseur eens een tekst schrapte en 
pastoor Van Bruggen die de club links passeerde en 
vond dat het woord ‘Rooms’ onderhand maar eens 
moest verdwijnen.  
 
Waar mogelijk zijn ontwikkelingen binnen de 
vereniging gekaderd in de samenleving. 
 
 

 
 
 
 Bovendien zal een groot aantal foto’s, de oudste uit 
de jaren twintig, het feest van herkenning nog groter 
maken. 
 
Het boek verschijnt dit najaar en zal € 7,95 gaan 
kosten. 
 
Bij voorintekening betaalt u slechts € 5,95. 
 
Dit bedrag kunt u overmaken op Iban-
rekeningnummer NL56RABO0144350955, ten name 
van Roosendaals Toneel onder vermelding van ‘Boek 
Roosendaals Toneel’ en met vermelding van uw naam, 
adres en het aantal gewenste exemplaren. 
 
We bezorgen het boek te zijner tijd graag bij u thuis. 
 
Ad Stofmeel, voorzitter Roosendaals Toneel. 
 
 
        WERKGROEP INDUSTRIEEL VERLEDEN 
                            *   OPROEP  * 
 
De werkgroep Industrieel Verleden is al geruime tijd 
bezig met onderzoek naar het Textielverleden van 
Roosendaal. 
 
Het gaat hierbij dan  om confectieateliers, 
breifabrieken, kledingateliers en hoedenfabrieken. 
Voorbeelden hiervan zijn: van Gils, Lagero, Delana, 
Bleijenberg enz.  
 
Maar ook kledingzaken van weleer, zoals o.a. Kofa 
Braat, Bischoff, Machielsen, Maison Chic (maar er zijn 
er nog veel meer). 
 
Ook het verleden van modevakscholen en 
kleermakers worden in dit project meegenomen. 
 
De projectgroep is nog steeds op zoek naar verhalen, 
foto’s en materialen om hiermee de komende nieuwe 
tentoonstelling vorm te geven. 
 
Wie ons hierover meer kan vertellen, verzoeken wij 
vriendelijk  contact op te nemen met Fons Heijmans, 
tel. 0165-549831 of e-mail: fons.heijmans@planet.nl 
 
Alvast dank namens de werkgroep Industrieel 
Verleden. 
 
Fons Heijmans 
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