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Beste leden, 
 
Het is alweer een poos geleden dat door 
Heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale een 
nieuwsbrief is uitgebracht.  Daarom ontvangt u, 
gelijktijdig met ons nieuwe tijdschrift (nr. 77) hierbij 
de  eerste nieuwsbrief van 2020. 
 
Zoals u ongetwijfeld weet begon het jaar 2020 voor 
onze Heemkundekring  met een wel heel droevige 
gebeurtenis. 
 
Op 1 februari  bereikte ons namelijk het trieste bericht 
dat onze oud-voorzitter van de Heemkundekring, 
René Konings, op 74 jarige leeftijd was overleden. 
 
Hoewel het met de gezondheid van René de laatste 
tijd slecht gesteld was, kwam zijn overlijden voor ons 
toch nog onverwacht. 
René is gedurende 16 jaar voorzitter van onze 
Heemkundekring geweest en heeft gedurende al die 
jaren een belangrijke rol gespeeld bij de groei en 
ontwikkeling van onze Heemkundekring.  

 
Voor zijn tomeloze inzet ontving René in september 
2019 dan ook volkomen terecht de Zilveren 
Draaginsigne en de bijbehorende Oorkonde van 
Brabants Heem. 
 
Ook Heemkundekring “De Vrijheijt van Rosendale” is 
René heel veel dank verschuldigd voor zijn inspanning 
en betrokkenheid gedurende al die jaren. Hij laat 
zowel thuis als bij onze Heemkundekring een grote 
leegte achter. 
 
Graag had het bestuur gezien dat wij in het tijdschrift 
dat u thans ontvangt, middels een in memoriam, op 
gepaste wijze stil hadden kunnen staan bij het 
overlijden van René en de betekenis die hij voor onze 
Heemkundekring al die jaren heeft gehad. 
 
Maar helaas, door een wel heel ongelukkige 
samenloop van omstandigheden is dit niet meer tijdig 
gelukt. Het bestuur van de Heemkundekring betreurt 
dit zeer en heeft om die reden dan ook besloten in het 
najaar (september 2020) een speciale, verkorte 
uitgave van ons tijdschrift uit te brengen, waarin niet 
alleen wij maar ook een ieder die zich daartoe 
geroepen voelt de gelegenheid wordt geboden 
herinneringen op te halen aan onze oud-voorzitter 
René Konings. In het bijzonder waar het gaat om zijn 
betekenis voor en betrokkenheid bij het werk van 
onze Heemkundekring.  
 
Wij hopen van harte dat wij met dit besluit u alsnog 
een blijvende herinnering aan René kunnen bieden. 
Een herinnering bovendien die hij wat ons betreft 
meer dan verdient heeft!  
  
Dan een heel andere zaak….. 
 
Half maart werden we allen geconfronteerd met de 
uitbraak van het coronavirus dat de gehele wereld in 
zijn macht kreeg en inmiddels vele slachtoffers heeft 
geëist. Vanuit de overheid werden ‘direct’ 
maatregelen van kracht die ons dagelijks leven totaal 
zouden veranderden. 
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Hoe triest is het niet om te horen dat velen van ons 
geen bezoek mochten ontvangen van o.a. kinderen, 
kleinkinderen of overige familieleden. Hoewel diverse 
maatregelen inmiddels versoepeld zijn, blijft een 
aantal maatregelen nog steeds van kracht. 
 
Als bestuur van de Heemkundekring nemen wij 
uiteraard ook onze verantwoordelijkheid en volgen 
wij de richtlijnen van overheid en RIVM strikt op.  
Vanaf de eerste aangekondigde maatregelen heeft 
het bestuur daarom besloten alle activiteiten en 
bijeenkomsten in het Cultuurhuis op te schorten of af 
te gelasten, zelfs onze voor maart 2020 geplande 
algemene ledenvergadering moest worden 
geannuleerd.  (zie ook elders in deze nieuwsbrief over 
het dit jaar schriftelijk afhandelen van onze 
jaarvergadering 2020). 
 
Voor het gebruik van het Cultuurhuis Bovendonk 
gedurende de duur van de coronacrisis wijzen wij u op 
de hierna opgenomen richtlijnen van het Bestuur van 
Stichting Cultuurhuis Bovendonk. 
 
We weten maar al te goed dat een groot aantal leden 
onze Open Huis dagen en werkmiddagen mist maar 
het risico is helaas te groot en ons aller gezondheid 
gaat boven alles! Zo zullen er zowel in juli en augustus 
geen open huisdagen zijn en zal ook de jaarlijkse 
Heemquiz (november) dit jaar komen te vervallen. 
Hopelijk kan onze open huisdag van 5 september a.s. 
wel doorgang vinden. Wij zullen hierover tijdig 
berichten.  
 
Als de maatregelen de komende weken/maanden nog 
verder versoepeld worden, is het wellicht mogelijk dat 
we vanaf september onze activiteiten weer 
voorzichtig kunnen opstarten. Tot die tijd zal het 
jammer genoeg vrij stil blijven op “Heemkundig” 
gebied. Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur u 
daarom laten weten dat we onze leden niet vergeten 
en hopen dat er snel een einde komt aan deze bizarre 
periode zodat we elkaar weer in ons Heemhuis 
kunnen ontmoeten. Onze redactie heeft evenwel  niet 
stil gezeten en heeft voor u weer een prachtig 
Tijdschrift in elkaar gezet. We zijn er van overtuigd dat 
dit Tijdschrift u wederom een aantal aangename uren 
zal bezorgen in deze moeilijke periode. Veel 
leesplezier en blijf gezond! 
 
Bestuur Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale,  
Gé Nollen, vice-voorzitter. 
 

 
 
 
Beste gebruikers van het Cultuurhuis 
 
Hopelijk verkeren al uw leden nog in goede 
gezondheid en wensen wij u toe, dat ook in de 
komende tijd iedereen gezond mag blijven. 
Veel mensen snakken er weer naar om elkaar weer te 
kunnen ontmoeten en iets leuks te doen zoals ook het 
beoefenen van hun hobby. En wat dat betreft hebben 
wij een prettige mededeling. 
 
Onlangs kregen wij namelijk van de gemeente 
Roosendaal  toestemming om het Cultuurhuis in 
compartimenten op te splitsen. Daardoor mogen 
vanaf 1 juni per compartiment 30 personen (en per 1 
juli 100 personen) tegelijk aanwezig zijn. Aan de 
toestemming is wel een aantal voor waarden 
verbonden, en wel: 
 
1. Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en probeer 

niet allemaal tegelijk aan c.q. binnen te komen. 
2. Ontsmet bij binnenkomst je handen met de 

desinfecterende gel op de statafel. 
3. Elk compartiment moet van de gemeente een 

eigen ingang/uitgang hebben. Dankzij de vele 
buitendeuren in het Cultuurhuis ontstaan de 
volgende compartimenten: 
A. Ontmoetingszaal, Clubzaal en opslagruimten 

Heemkundekring via hoofdingang. 
B. Lokaal 2, 11 t/m 13 (Kids & Coach en kantoor 

HK) via parkeerterrein naar binnenplaats K&C 
en toegangsdeur tegenover lokaal 3. 

C. lokaal 14 t/m 19 (School voor de Kunsten + 
kinderopvang Taalhuis) met toegang bij lokaal 
17 en toiletten tegenover lokaal 18. 

D. lokaal 22 t/m 28 (toneel + Chanteymen) met 
toegang en toiletten bij lokaal 28. 

E. Lokaal 1.01 t/m 1.12 met toegang via 
hoofdingang, rechtdoor trap naar verdieping; 
helft toiletten tegenover 1.16. 

F. Lokaal 1.13 en 1.14 (dansatelier) via deur bij 
lokaal 17, direct rechts trap op naar 
verdieping. Gebruik toiletten tegenover lokaal 
18 (via trap op begane grond). 

G. Lokaal 1.17 t/m 1.20 (Koren en 2 kantoren) 
met toegang via hoofdingang, direct rechts 
trap op naar verdieping met helft toiletten 
tegenover 1.16. 

H. Theaterzaal met toegang via nooddeur op 
parkeerterrein en toiletten in kleedkamer 5. 
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4. Repetitiezaal met toegang via nooddeur op 
parkeerterrein en toiletten in kleedkamer 5 
De verschillende toegangen zullen buiten het 
gebouw worden verwezen. Leden van de 
organisaties, cursisten en andere bezoekers 
moeten er op gewezen worden welke toegang ze 
dienen te gebruiken om zo passeren - op te korte 
afstand- te voorkomen. 

5. De compartimenten worden fysiek gescheiden 
met linten. Het is niet de bedoeling is dat 
personen daar onderdoor of overheen gaan tenzij 
gevlucht moet worden als er een calamiteit is. 

6. Beperk het toiletbezoek door thuis voor vertrek 
naar het toilet te gaan. Sluit bij toiletgebruik in het 
Cultuurhuis de toiletbril voordat u doortrekt. 

7. Zet - om te ventileren -ramen en deuren zo veel 
mogelijk open (tenzij geluidsoverlast ontstaat). 

8. Zorg dat u niet tegelijk pauze houdt in de 
coronaproef gemaakte ontmoetingszaal. Tijdelijk 
kunnen daar maar rond  de 40 mensen tegelijk in. 

 
Uit de gehouden inventarisatie blijkt, dat een aantal 
verenigingen pas weer vanaf september hun activiteit 
in het Cultuurhuis gaat oppakken. Ook zal per die 
datum een aantal nieuwe organisaties hun intrek in 
het Cultuurhuis nemen. We zullen proberen tegen die 
tijd middels een volgende nieuwsbrief ieder nader te 
informeren. Hopelijk tot spoedig ziens en een goede 
zomer toegewenst. 
 
Bestuur Stichting Cultuurhuis Bovendonk 
 
 
Werkgroep Industrieel Verleden 

In 2008 is de Projectgroep Industrieel Verleden 
opgericht met als doel dit onderdeel van de 
Roosendaalse historie  te onderzoeken en  aan de 
Roosendaalse bevolking te presenteren. 

Al snel bleek, dat het in kaart brengen van het 
volledige industriële verleden een bijzonder 
omvangrijk project zou worden. Dit zou afbreuk doen 
aan de kwaliteit van het onderzoek en het resultaat 
daarvan. Daaropvolgend is in 2009 besloten om het 
project in eerste instantie te beperken tot twee 
aansprekende Roosendaalse bedrijven: de 
Borstelfabriek Vermunt en de Koninklijke Drukkerij 
van Poll Suykerbuyk.  Hierna heeft de werkgroep de 
Tabaksindustrie en Bierbrouwerijen en oude cafés van 
Roosendaal gepresenteerd. 
 
 

 
 
Na de laatste tentoonstelling over het Textielverleden 
van Roosendaal, is het nu weer tijd voor een nieuwe 
tentoonstelling en wel over ‘Muzikaal Roosendaal’. 

In verband hiermee doet de werkgroep de volgende 
oproep: 
 
De werkgroep Industrieel Verleden van 
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale wil een 
tentoonstelling maken over de Roosendaalse  
muziekhistorie. Immers, ook vroeger waren immers 
veel Roosendalers, net als nu, actief in een orkest, 
harmonie, zanggroep, zangkoor, carnavalsband enz. 
 
Wij zouden daarom graag in contact komen met 
mensen die ons kunnen helpen aan verhalen, foto’s 
en materialen om deze tentoonstelling vorm te geven. 
 
Contactpersoon van de werkgroep is Fons Heijmans: 
fons.heijmans@planet.nl 
   
De werkgroep heeft een lijst samengesteld (Overzicht 
Muzikaal Roosendaal)  die u kunt  vinden op de 
website van de Heemkundekring : 
www.heemkundekringroosendaal.nl via klik op 
activiteiten, klik op projecten en klik op Industrieel 
Verleden. 
 
De tentoonstelling zal medio mei 2021 plaats vinden 
in het Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111, 4707 
ZH Roosendaal. 
 
 
Oude artikelen in een modern jasje 
 
Zoals iedereen kan constateren, wordt de website van 
onze vereniging steeds verder uitgebreid en 
gemoderniseerd. De collectie bidprentjes is al langer 
digitaal toegankelijk. Deze vormt een rijke bron van 
gegevens voor mensen die zich bezighouden met 
stamboomonderzoek.  
Ook is een werkgroep een heel eind gevorderd met 
het digitaal toegankelijk maken van foto’s uit de eigen 
collectie van de vereniging. 
Een aanzienlijk gedeelte van de beeldcollectie en de 
hele bidprentjesverzameling kunt u dus op elk 
moment van de dag raadplegen. 
 
Maar we doen meer. Sommige artikelen uit het verre 
verleden van ons Tijdschrift verdienen een 
opfrisbeurt,  
 
 

mailto:fons.heijmans@planet.nl
http://www.heemkundekringroosendaal.nl/
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enerzijds omdat er inmiddels meer of betere gegevens 
over het onderwerp beschikbaar zijn gekomen en 
anderzijds omdat er meer mogelijkheden zijn voor 
opmaak en presentatie, zoals het toepassen van kleur 
en meer illustraties. Kortom een modern jasje nodigt 
uit tot herlezen.  
Aan u de uitnodiging om het eerste artikel via de 
website van onze vereniging te bekijken en eventueel 
te ‘downloaden’. Het betreft een artikel uit december 
1994 (zie foto hieronder), dat destijds onder een lange 
en zakelijke titel werd gepubliceerd, maar nu een 
pakkende en samenvattende kop heeft gekregen. Aan 
u ook het verzoek om artikelen uit het verleden aan te 
dragen voor een digitale heruitgave. Zo gaan wij 
digitaal onze vleugels verder uitspreiden. 

Marius Broos (namens bestuur en redactie)  
 
 
De Algemene Ledenvergadering 2020 
 
Zoals u elders in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, 
heeft het bestuur vanwege de door de overheid 
opgelegde beperkingen i.v.m. de uitbraak van het 
coronavirus ook onze voor 23 maart 2020 geplande 
jaarvergadering moeten annuleren. 
 
 
 

 
 
Omdat de wet echter voorschrijft dat het bestuur van 
een vereniging binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar verantwoording aflegt op een algemene 
ledenvergadering, heeft het bestuur gezocht naar een 
alternatief om alsnog zoveel mogelijk aan dit wettelijk 
vereiste te voldoen. Onze keuze  is daarbij gevallen op 
een zogeheten schriftelijke afhandeling van de 
jaarvergadering 2020. 
 
Dit betekent dat u in de loop van september  een 
aantal stukken wordt toegezonden  waarop u door 
middel van het aankruisen  ‘akkoord’ of ’niet-akkoord’ 
uw reactie kunt geven op de u toegezonden 
agendapunten. 
 
Omdat deze schriftelijke afhandeling zich het 
gemakkelijkst laat realiseren langs digitale weg, 
verzoeken wij u vriendelijk doch dringend (voor zover 
u dat nog niet gedaan heeft) uw e-mailadres aan ons 
kenbaar te maken zodat wij de betreffende stukken 
zoveel mogelijk per e-mail kunnen toezenden. Het 
moge duidelijk zijn dat uw Heemkundekring hiermee 
een aanzienlijk bedrag aan kosten bespaart. 
 
De belangrijkste agendapunten welke wij u op deze wij 
gaan voorleggen zijn: 
 
- Benoeming (postuum) René Konings tot erelid; 
- Benoeming bestuurslid  Joss Hopstaken tot  
   voorzitter; 
- Verslag jaarvergadering 25 maart 2019; 
- Verslag activiteiten 2019; 
- Financieel verslag en jaarrekening 2019/begroting 
   2020 van onze  penningmeester met aansluitend  
   verslag van de kascontrolecommissie; 
- Benoeming leden kascontrolecommissie 2020; 
- (Her)benoeming  voorgestelde bestuursleden. 
 
U zult begrijpen dat ook voor ons als bestuur van 
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale deze 
schriftelijke afhandeling zodanig nieuw is dat wij maar 
moeten afwachten of het allemaal gaat lukken. 
In ieder geval kunt u ons hierbij helpen door zo 
nauwgezet mogelijk de instructies  op te volgen, maar 
ook regelmatig onze website 
(www.heemkundekringroosendaal.nl) te bezoeken en 
- last but not least-  zoveel mogelijk uw e-mailadres 
aan ons kenbaar te maken. 
 
Mogen wij op uw medewerking rekenen? 
 

http://www.heemkundekringroosendaal.nl/

