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Druk, druk, druk ………… en ook zorgen 
 
Zonder enige twijfel: het gaat goed met onze 
heemkundekring Het ledental stijgt nog steeds, 
wel niet zo spectaculair als voorheen, en onze 
ledenactiviteiten worden bijzonder goed bezocht. 
We laten onze heemkundekring regelmatig in ons 
Heemhuis en in Roosendaal zien en ontvangen 
daarvoor veel waardering. En waardering doet 
een mens goed, nietwaar? 
In deze nieuwsbrief treft u een veelheid van 
artikelen aan. Deels met een terugblik, deels met 
een vooruitblik op de -nabije- toekomst, En hoe 
die toekomst er uit zal zien ……. ? 
Dat is op dit moment onze grootse zorg. We 
houden u op de hoogte. 
Met de gedachte dat dit jaar zijn einde nadert 
maar ook dat een nieuw heemkundig jaar zich 
aandient, wens ik u allen goede en fijne 
feestdagen toe. 
René Konings, voorzitter heemkundekring 
De Vrijheijt van Rosendale 
 

 
Bezoek van Buurtschap de Fuis 
 
Op zaterdagmiddag 23 september kwam 
Buurtschap De Fuis (voor niet-ingewijden: de 
Vijfhuizenberg) op bezoek in ons Heemhuis. Het 
gezelschap bestond uit 35 personen die graag 
kennis wilden maken met het werk van onze 
heemkundekring. Onder het genot van een kopje 
koffie/thee gaf voorzitter René Konings eerst een 
indruk over het ontstaan en het verleden van 
onze heemkundekring. Na een korte pauze 
werden de bezoekers in drie afzonderlijke 
groepen verdeeld onder leiding van 
respectievelijk Ineke van Rijen, René Konings en 
Lenny Hamans om achtereenvolgens onze 
ontmoetingszaal verder te bekijken en ook ons 
archief en onze tentoonstellingsruimte. Daarna 
werd een korte pauze ingelast met een tweede 
kopje koffie/thee. In het vervolg van de middag 
hield Cor Rops met technische ondersteuning van 
Peter Dekkers een lezing over de turfhistorie van 
Roosendaal. Aan het eind daarvan namen de 
aanwezige Fuis-bewoners afscheid en 
vanzelfsprekend gaven wij hun een 
informatiefolder over onze heemkundekring mee. 
Een leuke, gezellige middag! 
René Konings 
 
Bezoek van Heemkundekring De Hooge Dorpen 
 
De week daarop, op zaterdag 30 september 
ontvingen we in ons Heemhuis een groep leden 
van Heemkundekring De Hooge Dorpen (Vessem, 
Wintelre en Knegsel, allen in Oost-Brabant). De 
heemkundekring had voor haar leden voor die 
dag een dagtocht naar Roosendaal georganiseerd 
met in de voormiddag een bezoek aan Mariadal 
en onze heemkundekring. De groep van bijna 40 
personen werd ontvangen in onze 
Ontmoetingszaal met koffie, thee en een 
Roosendaals appelgebakje (speciaal gemaakt  
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door Ineke van Rijen) met een welkom door en 
informatie over onze heemkundekring door  
voorzitter René Konings. Daarna kreeg de groep 
de gelegenheid om ons Heemhuis te bezoeken en 
vervolgens werd men door gids Cor van Nispen 
verder rondgeleid door het kloostergebouw, de 
kapel en de tuin. Na dit programmaonderdeel 
verlieten de bezoekers ons Heemhuis en gingen 
te voet naar het centrum in Roosendaal voor een 
lunch bij d’Ouwe Mart, waarna men werd 
opgehaald door stadgidsen voor een 
rondwandeling door Roosendaal met uiteindelijk 
bezoek aan het Tongerlohuys. Daarna ging men 
weer terug naar Restaurant d’Ouwe Mart voor 
het diner, waarna de bus hen weer kwam 
ophalen voor de terugreis naar De Hooge Dorpen.  
We ontvingen mooie en leuke reacties over hun 
bezoek. 
René Konings 
 
Werkgroep Industrieel Verleden 
 
Zoals bekend organiseert deze werkgroep 
regelmatig tentoonstellingen over de 
geschiedenis van Roosendaal. We brengen u in 
herinnering de tentoonstellingen over de Vero, 
van Poll-Suykerbuyk, de Tabaksindustrie en 
Bierbrouwerijen en café’s, altijd betrekking 
hebbend op de geschiedenis van Roosendaal. Er 
wordt op dit moment weer een nieuwe 
tentoonstelling voorbereid en georganiseerd over 
het Textielverleden van Roosendaal. Een hele klus  
voor de werkgroep, maar mooi om te doen! 
De officiële opening voor genodigden staat 
gepland in maart 2018, maar u krijgt zeker tegen 
die tijd nog bericht over de openings- en 
bezoektijden e.d. Een aanrader om straks te 
bezoeken 
René Konings 
 
Roosendaal 750 jaar 
 
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van  het feit 
dat Roosendaal volgend jaar 750 jaar bestaat. 
En dat moet gevierd worden! Voor dit feest is een 
speciale stichting in het leven geroepen. 
Daarnaast is een werkgroep opgericht om de 
feestelijkheden die gedurende het hele jaar 2018 
worden gehouden voor te bereiden. 

 
 
In deze werkgroep is ook onze heemkundekring 
vertegenwoordigd  door Lenny Hamans, Gé 
Nollen en René Konings. U wordt  binnenkort  
door de Gemeente Roosendaal volledig 
geïnformeerd. 
René Konings 
 
Het Rijke Roomse Leven in Brabant 
 
Op maandag 30 oktober j.l. hield de 
heemkundekring haar najaarslezing van dit jaar. 
Een lezing door René Bastiaansen, bekend van TV 
en radio. Omdat we een groot aantal bezoekers 
verwachtten, mocht  onze heemkundekring de 
kapel van Mariadal voor deze lezing gebruiken. 
En dat hebben we geweten…….. er kwamen 250 
bezoekers op bezoek. Een bijzondere, aangename 
en op momenten een humoristische lezing!  
Complimenten aan onze activiteitencommissie en 
aan onze technici die met hulp van een aantal 
vrijwilligers hadden gezorgd voor een goed 
verloop van deze avond (kaartuitgifte, sjouwen 
met stoelen, technische ondersteuning van de 
lezing, garderobe en catering). 
René Konings 
 
 
Open huis dagen 2018 
 
Vanzelfsprekend ontvangt u over onze 
activiteiten steeds bericht van uw 
heemkundekring. 
Om  alvast in uw agenda te noteren hierbij de 
data voor onze open-huis-dagen in 2018 : 
zaterdag 6 januari, zaterdag 3 februari, zaterdag 3 
maart, zaterdag 7 april, zaterdag 12 mei, zaterdag 
2 juni, zaterdag 7 juli, zaterdag 4 augustus, 
zaterdag 1 september, zaterdag 6 oktober, 
zaterdag 3 november en zaterdag 1 december. 
De open huis dagen zijn van 10.00 uur tot 12.30 
uur en zijn voor iedereen, ook niet-leden 
toegankelijk. Gezelligheid, het uitwisselen van 
informatie en kontakten leggen zijn de 
voornaamste kenmerken. 
U bent van harte welkom! 
René Konings 
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Regionale Heemquiz 
 
Op vrijdag 17 november werd in Etten-Leur 
wederom de jaarlijkse heemquiz voor West-
Brabantse heemkundekringen gehouden, Voor 
deze avond in het Munnikenheide-college 
hadden zich in totaal 22 Westbrabantse 
heemkundekringen aangemeld. Het was weer 
leerzaam en gezellig. Met ons team van 10 
personen probeerden we zo hoog mogelijk te 
eindigen. Dat werd uiteindelijk de 11e plaats. 
Onze collega-heemkundekring uit Wouw won de 
quiz, zodat die volgend jaar de quiz mag 
organiseren. 
René Konings 
 
Presentatie tijdschrift 
 
U keek er waarschijnlijk al weer naar uit: het 
laatste tijdschrift van dit jaar. Op woensdag 13 
december vond in ons Heemhuis Mariadal de 
presentatie plaats met uitreiking van het eerste 
exemplaar aan Mevrouw M. Schoonen-Baaijens. 
Voorafgaande hieraan hield hoofdredacteur 
Marius Broos zijn presentatie over de 
onderwerpen in dit tijdschrift. Het bestuur en de 
redactieraad wensen u weer veel leesplezier toe. 
René Konings 
 
Rabobank Clubkas Campagne 2018 
 
Wij ontvingen onlangs bericht van de Rabobank 
Zuid-West Brabant met hoofdkantoor in 
Roosendaal dat ook in 2018 weer de Rabobank 
Clubkas Campagne zal worden gehouden. 
Over de juiste data en de mogelijkheid tot het 
uitbrengen van uw stemmen wordt u nog verder 
geïnformeerd. Wij houden u op de hoogte. 
René Konings 
 
Vrijwilliger(s), meld u aan! 
 
Onze Heemkundekring is een grote vereniging 
van zo’n 800 leden, die drijft op de inzet van een 
grote groep vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de kurk 
waar De Vrijheijt van Rosendale op drijft. Dankzij 
deze mensen kunnen wij onze ambities realiseren 
en voor onze leden aantrekkelijke activiteiten 
ontwikkelen en ontplooien. Doorgaans achter de 
schermen zetten zij zich belangeloos in om de 
 

 
vele facetten van ons verenigingsleven voor te 
bereiden en te ondersteunen bij de uitvoering 
ervan. Inzet van vrijwilligers is cruciaal voor de 
continuïteit van de vereniging en de 
betaalbaarheid van het lidmaatschap voor een 
vereniging die als doel heeft aspecten van ons 
cultuurerfgoed te beheren en de belangstelling 
voor de geschiedenis van eigen omgeving, 
bewoners, gebruiken en heemkundige 
waardevolle overblijfselen levend te houden. 
Misschien moet u toch eens kijken op de website 
http://www.heemkundekringroosendaal.nl/. 
Dan ziet u onder Activiteiten uitvoerige 
informatie over Excursies, Evenementen, Project- 
en Werkgroepen. Jaarlijks kunnen we 2x genieten 
van ons Tijdschrift, organiseren we excursies naar 
bezienswaardigheden, lezingen over boeiende 
onderwerpen. Naast de bestuursleden werken er 
vrijwilligers in verschillende groepen om het 
archief uit te breiden en op orde te houden, 
foto’s [en filmbeelden] te beheren en te plaatsen 
op de website van het West Brabants Archief,  
een grote tentoonstelling te organiseren en in te 
richten, onze collectie Bidprentjes te beheren,  
genealogisch onderzoek te verrichten, onze 
computers up-to-date te houden, contacten te  
onderhouden met diverse woonzorgcentra, 
huishoudelijke taken en de catering bij de 
evenementen te verzorgen, de tijdschriften rond 
te brengen. Enz. enz.. 
En inderdaad vele handen maken het werk licht. 
Mogelijk heeft u zich wel eens afgevraagd of u in 
dat opzicht iets voor de Heemkundekring zou 
kunnen betekenen. 
 
Naar wie zij we op zoek? 
Wij zoeken op verschillende plaatsen in onze 
vereniging op redelijk korte termijn 
ondersteuning van nieuwe vrijwilligers, die graag 
hun steentje willen bijdragen. We zoeken geen 
vergadertijgers, maar personen die wekelijks of 
maandelijks, of op oproepbasis bij evenementen 
een paar uurtjes de handen uit de mouwen willen 
steken. En naast de waardering krijgt u er ook 
gezelligheid en vriendschap, een kopje koffie e.d. 
bij. Indien u hieraan denkt kunt u altijd op 
dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur 
telefonisch contact opnemen met het Heemhuis 
nr. 0165-395544. 
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Een van de aanwezige bestuursleden kan dan met  
u overleggen of informatie bieden. Of u kunt zich 
melden met een e-mailtje aan: 
info@heemkundekringroosendaal.nl. 
MOGEN WIJ OP U REKENEN? 
 
Nieuws van onze werkgroep bibliotheek. 
 
Geruime tijd is onze heemkundekring al in het 
bezit van o.a. veel ingebonden ”Katholieke 
Illustraties”, “Engelbewaarders“ e.d. van de jaren 
1950 / 1960. De ervaring leert ons dat al deze 
vele exemplaren amper worden gebruikt. Toch is 
het leuk om “in de tijd terug“ te gaan en verhalen 
te lezen en gebeurtenissen, illustraties, allerlei 
reclames etc. uit je jeugd nog eens met enige 
weemoed te bekijken. 
U mag ze bij ons niet alleen komen bekijken, 
maar ook gratis meenemen! De werkgroep 
bibliotheek heeft n.l. besloten om al deze 
exemplaren op te gaan ruimen. Indien u interesse 
heeft, bent u van harte welkom. 
Op alle eerste zaterdagochtenden van de maand 
is het “Open Huis“ en bieden wij u de 
gelegenheid (onder het genot van een kopje 
koffie) deze bij ons op te halen. Mocht u op deze 
ochtenden verhinderd zijn, kan dat ook op elke 
dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. 
En…. heeft u onze collectie boeken nog nooit 
bewonderd? Of…. wilt u een boek inzien? 
Of… wilt u een boek van ons lenen? 
Op bovengenoemde tijden is er vast iemand van 
onze werkgroep aanwezig om u wegwijs te 
maken hierin. 
Nog altijd komen mensen veel boeken bij ons 
brengen die we met veel plezier in ontvangst 
nemen. Wel enigszins gerelateerd aan 
Roosendaal e.o. is hierin een vereiste. Dat kan 
betrekking hebben op het gebied van: religie, 
industrie, sport, kunst, scholen, 
carnaval,geschiedenis, aardrijkskunde etc.  
Mochten wij een bepaald exemplaar al in ons 
bezit hebben, bieden wij dit aan op een eventuele 
boekenmarkt waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan onze vereniging. 
Werkgroep Bibliotheek: 
Ineke van Rijen, Marianne Konings en  
Lenny Hamans 
 
 

 
Kunde zonder Heem? 
 
Het woord ‘Heem’ is verwant aan het Engelse 
‘Home’ 
in Mariadal komt straks een mix van zorg en 
woon 
maar onze Heemkunde zit dan zonder ‘Thuis’ 
de vereniging verliest bij herhaling haar eigen 
huis. 
Gemeente Roosendaal doe er dan iets aan! 
je laat zo’n club toch niet in z’n hempie staan 
wat is een stad zonder cultuur historisch erfgoed 
waar je met een warm welkom het verleden 
ontmoet. 
Ga op zoek naar een oude school, bank- of 
kerkgebouw 
een schappelijke huur ontvangen levert nooit 
berouw 
zoveel leden dreigen in de kou te komen staan 
terwijl buurgemeentes met hun Heem door 
kunnen gaan. 
De Vierschaer, Swerter Scive of Broeder 
Christofoor 
Wij willen ook met onze Vrijheijt van Rosendale 
door 
Honderd Hoeven, het Land van Gastel en De 
Steenen Kamer 
ook door onze Heemkunde wordt de stad 
voornamer. 
Deel daarom deze oproep aan weldenkende 
mensen 
die in staat zijn tegemoet te komen aan onze 
wensen 
bundel de krachten van het Historisch Netwerk 
dan staan we in samenwerking met B&W zeker 
sterk. 
André Verwijmeren 
 
 
Najaarsexcursies naar Wijk bij Duurstede 
 
Vanaf nu zijn de foto's van de excursies naar Wijk 
bij Duurstede op 30 september en 14 oktober op 
onze website te bekijken via: 
www.heemkundekringroosendaal.nl   
en dan Activiteiten-->Excursies--> Wijk bij 
Duurstede. 
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