Nieuwsbrief
2021-1

Van de voorzitter:
Beste leden,
Zoals u heeft kunnen lezen, kunnen de voor de
Heemkundekring gebruikelijke activiteiten als
lezingen, excursies of samenkomst op
zaterdagmorgen helaas nog altijd geen doorgang
vinden vanwege de bekende reden.
Het tijdschrift valt gelukkig nog wel met de bekende
regelmaat bij u in de bus, maar het bestuur voelt de
behoefte, en u hopelijk ook, om meer van elkaar te
horen en zien. Daarom zijn er nu alternatieven in
ontwikkeling om toch, maar dan op een andere wijze,
het contact weer op te pakken. Daarbij is een grote rol
weggelegd voor onze werkgroep automatisering.
Wanneer u niet naar het Cultuurhuis kunt komen of
deelnemen aan een excursie, komt de
Heemkundekring naar u toe.
Gedacht wordt aan het digitaal aanbieden van
workshops en presentaties maar ook aan het maken
van korte films die onbekende aspecten van
Roosendaal en omgeving laten zien.

Als eerste zal een workshop ontwikkeld worden over
het onderwerp ‘Hoe zoek ik in de fotocollectie op de
website van de kring’. De laatste tijd is het aanbod op
die site namelijk sterk gegroeid en dat wil het bestuur
graag met u delen.
In de loop van april zult u een uitnodiging ontvangen
via de mail om u hiervoor aan te melden. Vervolgens
zult u dan bericht ontvangen hoe u aan deze
workshop kunt deelnemen. Zie in dit verband ook het
artikel van de werkgroep fotoarchief elders in deze
nieuwsbrief.
Het ligt ook in de bedoeling om vervolgens met enige
regelmaat korte presentaties aan te bieden over
heemkundige onderwerpen. Verschillende sprekers
hebben al toegezegd een bijdrage te willen leveren
over Roosendaalse onderwerpen. Maar als u zelf
suggesties heeft voor onderwerpen dan horen we die
graag. Let dus de komende werken op uw mailbox.
Niettegenstaande deze ontwikkelingen kijkt het
bestuur uit naar het moment dat we elkaar weer echt
kunnen ontmoeten en dat we onze heemkundige
belangstelling kunnen delen.
Hopelijk tot binnenkort,
Joss Hopstaken
voorzitter
Van de bestuurstafel:
Omdat het Cultuurhuis nu al enige tijd gesloten is voor
groepen mensen, hebben we op 22 februari j.l. onze
eerste online bestuursvergadering gehouden. Dat was
voor de meesten van ons de eerste keer en daarom
dus best even spannend.
Wat is er onder andere besproken?
- De jaarvergadering (die gepland stond op 22 maart)
wordt in ieder geval verschoven naar het najaar, maar
afhankelijk van de omstandigheden, zijn we wellicht
genoodzaakt deze ook dit jaar weer schriftelijk af te
handelen. We hopen natuurlijk dat het gewoon in het
Cultuurhuis kan in aanwezigheid van alle
belangstellende leden.
- In juni verschijnt er weer een tijdschrift, nummer 79
alweer.
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De redactie is daar druk doende mee. Bij de
verspreiding daarvan zullen wij u ook op de hoogte
brengen van de ontwikkelingen wat betreft de
jaarvergadering.
- Omdat wij ook dit jaar voorlopig nog geen
activiteiten kunnen organiseren zijn we aan het
brainstormen over de digitale mogelijkheden. Ook dit
is voor de meesten van ons onontgonnen terrein. We
zoeken hulp en staan open voor ideeën.
Alles bij elkaar is het toch een hele puzzel om als
bestuur een positieve invulling te geven aan onze
taak, maar iedereen draagt zijn steentje bij.
We hopen natuurlijk dat we over enkele maanden
onze leden weer kunnen verwelkomen in het
Cultuurhuis. Tot dan, blijf gezond! Tot ziens,
Namens het bestuur,
Margriet Bogers, secretaris
Voor onze vrijwilligers.
Traditioneel werd er elk jaar, rond of op
Valentijnsdag, door het bestuur een attentie bedacht
voor uw inzet, tijd en moeite die u in dat afgelopen
jaar aan onze heemkundekring besteed had.
Nu echter, vanwege de coronamaatregelen, is
besloten dit gebaar naar u een jaar over te slaan en u
wellicht volgend jaar een keertje extra in het zonnetje
te zetten. Wij mochten, wegens ( corona) sluiting van
het Cultuurhuis , u helaas daar niet ontvangen en
vonden het niet verantwoord de attentie, op wat voor
manier dan ook, aan u te overhandigen.
Dan wel geen “daad “ dit jaar , maar slechts een
oprecht “woord “ van dank voor hetgeen u voor ons
betekend heeft.
Zonder vrijwilligers, zoals in vele verenigingen, zouden
wij niet in staat zijn om talloze activiteiten te
bedenken en ten uitvoer te brengen.
Hopelijk kunnen we u in de nabije toekomst weer
ontvangen in het Cultuurhuis op Bovendonk en er
melding maken dat we onze activiteiten weer op
mogen starten.
Nogmaals hartelijk dank en graag zien we u allen,
gezond en wel, spoedig terug.
Namens het bestuur, Lenny Hamans
Nieuws van de werkgroep fotoarchief
Deze tijd biedt Heemkundekring de Vrijheijt van
Rosendale weinig tot geen mogelijkheden om met
onze leden in contact te komen. Natuurlijk wordt
achter de schermen door diverse werkgroepen
gewerkt aan activiteiten voor als het weer kan, maar
wanneer dat is, valt nog niet te voorspellen.

Wat wel doorgaat zijn o.m. bij de redactie de
voorbereiding voor tijdschrift nummer 79 van juni
2021 en bij de werkgroep fotoarchief de digitalisering
van het afbeeldingenbestand.
Enkele leden van de werkgroep fotoarchief waren en
zijn nog bezig om meer afbeeldingen uit ons
fotoarchief te digitaliseren, te beschrijven en in een
grote database vast te leggen om ze daarna te
publiceren op de website. We doen dat in
samenwerking met de Brabant Cloud als onderdeel
van Erfgoed Brabant (www.erfgoedbrabant.nl).
De gepubliceerde afbeeldingen zijn te bekijken via de
website www.heemkundekringroosendaal.nl.
Inmiddels zijn ruim 6.400 afbeeldingen (stand van 1
maart 2021): bijna 5100 foto’s, 1150
prentbriefkaarten en 200 dia’s) door iedereen te
bekijken.
De procedure om dat te doen is als volgt:
1. Open een internetbrowser zoals b.v. Windows
Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.
2. Type in de balk -->
www.heemkundekringroosendaal.nl
Klik in de linker kolom op --> Collecties
Klik daarna op de nieuwe pagina in de foto op
het blokje--> Naar Beeldarchief en er
verschijnt een nieuwe pagina.
Door in het zoekvak (bovenaan) een zoekterm
te typen en vervolgens op “Zoek” te klikken
gaat het systeem op zoek naar afbeeldingen
waarbij o.a. in titel of beschrijving die
zoekterm staat.
Er verschijnt een aantal afbeeldingen.
Door op een afbeelding te klikken verschijnt
alle bijbehorende informatie.
Door de knoppen links bovenaan de foto te
gebruiken kan de afbeelding worden vergroot
of verkleind etc.
Voorbeeld:
Type in het zoekvak de zoekterm
"Trommelaeren" (natuurlijk zonder
aanhalingstekens), dat geeft 95 “hits”.
Of bijvoorbeeld "Middenstraat" dat geeft 5
“hits”.
3. Via de knop “reageer op dit object” kunnen
correcties, opmerkingen en/of
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4. aanvullingen etc. worden doorgegeven aan de
werkgroep. Deze worden dan zo snel mogelijk
behandeld.
5. Zoeken kan ook via de aan de rechterzijde
weergegeven items, maar dat is nog niet zo
duidelijk omdat we bezig zijn de website te
"verbouwen" en dat is in deze tijd met allerlei
beperkingen t.a.v. contacten niet zo snel
gebeurd.
Op de pagina Collecties (zie hierboven bij 2) kunt u
ook klikken op Bidprentjes. Dan komt u uit bij de
overzichten van onze verzameling Bidprentjes.
Veel lees- en kijkplezier gewenst.
Namens de werkgroep fotoarchief,
Christ van Rooij en Cees Talboom
Tip van Mieke ….
Op de site www.rhcl zijn er verhalen te beluisteren,
zgn. podcasts HistBistro genaamd over het
boerenleven van vroeger, de voedselbereiding,
historische kookboeken enz. alles over het historisch
proces van voedselbewerking. Als u naar de site gaat
of in Google ‘HistoBistro’ ingeeft kunt u die verhalen
vinden en via Youtube beluisteren. Het kost niets en is
erg interessant.
Mieke Spekman
Bezorging tijdschriften en dergelijke
Beste heemkundeleden,
Afgelopen najaar ben ik met uw instemming
toegetreden tot het bestuur. Afgesproken is nu
binnen het bestuur dat ik de organisatie van het
inpakken en de bezorging van de tijdschriften en
dergelijke op me zal nemen. Een aantal van u heeft
dat bij de bezorging van de nota’s voor het jaar 2021
al gemerkt, want ik heb met hun contact opgenomen
over het bezorgen van die nota’s. Heeft u in de
toekomst vragen over de bezorging of wilt u mogelijk
zelf gaan bezorgen, dan kunt u met mij contact
opnemen.
Hans van Nispen.
Zo maar een wandeling
Omdat er nog geen busreisjes mogelijk zijn, neem ik u
graag mee op een wandeling naar ‘t Rozenven.
Zit u lekker in de zetel met koffie/thee erbij, dan gaan
we “op pad”.
Via het wandelpad dat rond de wijk Langdonk ligt
steek ik de verbindingsweg Benedendonk/Willem
Dreesweg over en ga richting Turfvaartsestraat.
De Kalverstraat laat ik links liggen, vervolgens passeer

ik aan de rechterkant het noodkamp van een paar
woonwagenbewoners. Sportpark Vierhoeven aan de
linkerhand loop ik voorbij alsook de Elderseweg.
De zandweg loopt langs de turfvaart die ik aan de
rechterhand heb. Het zicht over weilanden en akkers
is mooi alhoewel het nu, begin maart, nog leeg is.
Op het einde is een kruising met, middels
betonplaten, de verharde Visdonkseweg.
Ik steek de kruising over en vervolg mijn route,
gelukkig weer over zand, met ditmaal de Turfvaart aan
de linkerhand. Er staat volop water in en de stroming
is stevig. Maar de waterstand is veel hoger geweest in
de wintermaanden, zo hoog dat het op sommige
plaatsen bijna de weg op kwam.
Ik ben hier op Nispens grondgebied en daar staat een
bank geschonken door de heemkundekring de
Heerlijckheid Nispen. Ik loop door, passeer een
pensionstal. Veel paarden staan in de wei en houden
me in de gaten. Ik sta even stil om te genieten van al
dat moois.
Vervolgens passeer ik camping Zonneland. Vage
herinneringen aan een middag waarop ik mee mocht
om te gaan zwemmen.
Ik ga vervolgens linksaf de Boswachterdreef op. Het is
niet fijn lopen langs de weg dus ga ik bij het 1e
zandpad rechtsaf en vervolgens na zo’n 20 meter
linksaf, een smaller pad op.
Dit is echt genieten: stukjes heide afgewisseld met
dennenbomen. Ik word begeleid door het gezang van
de vogels.
Dit pad blijf ik volgen, over een houten bruggetje dat
over een diepe sloot leidt. Er staan een paar banken,
geschonken in samenwerking door Libelle en
Natuurmonumenten.
Het is een mooi gebied waar ik doorheen loop en op
het einde loop ik vanzelf naar de weg die daar
overgaat in de Rozenvendreef. Ik houd rechts aan
maar loop wel in de berm, er wordt hier nogal hard
gereden maar oversteken is geen optie want het
Rozenven is aan de rechterkant. Het pad volgend kom
ik bij het steigertje uit vanwaar ik over het water kijk.
Even verderop is het mogelijk via een vlonderpad over
of vlak langs het water te lopen. Wie weet een andere
keer.
Er is hier dus wel e.e.a. veranderd maar wat niet
veranderen zal: zodra er ijs ligt wordt er hier
geschaatst!
Odile Boonen
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