Nieuwsbrief
2021-2

Denkt u: “Dat is wel iets voor mij!” of weet u iemand
die dit zou willen/kunnen doen, neem dan contact
met ons op.
Namens het bestuur,
Margriet Bogers, secretaris

Van de voorzitter:
Beste leden,
Langzamerhand lijkt het of de wereld weer open gaat
en dat er mogelijkheden ontstaan om de vertrouwde
activiteiten van de heemkundekring op te pakken.
Zoals het er nu naar uitziet kan vanaf september het
vertrouwde open huis op de eerste zaterdag van de
maand weer doorgang vinden.

Van de bestuurstafel:
Wat zijn we heel blij dat we weer wat meer mogen
vanaf 5 juni. We kunnen jullie weer gaan ontvangen in
het Cultuurhuis, zij het dat we nog rekening moeten
houden met wat beperkende maatregelen, zoals het
aantal bezoekers. Daarom gaan we uitzoeken wat er
kan en mag. U hoort snel van ons!
Verder zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Er is een vacature ontstaan nadat Leopold de Beer zijn
functie als bestuurslid heeft neergelegd.
Verder heeft onze penningmeester, Koos Caniëls, te
kennen gegeven dat hij zich bij de eerstvolgende
bestuursverkiezing (jaarvergadering 18 oktober 2021)
niet herkiesbaar stelt. Het bestuur is dan ook dringend
op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen.
Tot die tijd zal Koos uiteraard nog de financiën van
onze vereniging blijven verzorgen.

Met de wekelijkse openstelling op dinsdagmiddag
willen wij echter al eerder starten en wel op dinsdag 3
augustus aanstaande.
De uitgestelde jaarvergadering is gepland voor 18
oktober en op 1 november hebben we voor u zowaar
weer een lezing in petto. U hoort daar binnenkort
meer over, let op onze website en op berichten in de
geschreven pers.
Bij deze nieuwsbrief treft u allereerst het tijdschrift in
een nieuwe vormgeving aan. Want achter de
schermen is door de vrijwilligers en het bestuur,
wanneer dat mogelijk was, gewoon(digitaal)
doorgewerkt. Bijvoorbeeld aan de fotocollectie en
website maar dus ook aan de vormgeving van de
uitingen van de heemkundekring waaronder het
tijdschrift. Na ruim twintig jaar was het tijdschrift wel
toe aan een nieuwe jas. Daarnaast omvat het ontwerp
van de Roosendaalse firma Sterke Zaak ook een
nieuw, maar voor iedere Roosendaler heel
herkenbaar logo.
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Deze eerste keer is vanwege omstandigheden het
tijdschrift nog ingebonden, vanaf het volgende
nummer zal het geniet zijn. Verder kunt u hierbij nog
een kleine attentie aantreffen in de vorm van een
ansichtkaart, die deel uitmaakte van een grote partij
dubbelen die onlangs aan de heemkundekring
geschonken is.
Tenslotte is nog een aan alle leden gericht schrijven
bijgevoegd met het verzoek ons zo spoedig mogelijk
te laten weten of u bereid bent voor het innen van
onze jaarlijkse contributie met ingang van het jaar
2022 over te gaan op automatische incasso.
In de hoop u snel weer te mogen begroeten, wens ik u
alvast een mooie zomer toe.
Joss Hopstaken
voorzitter
Vrijwilligers gezocht!
U, als lid van onze Heemkundekring bent mogelijk
geïnteresseerd in het volgende:
Begin 2021 lanceerde het RKD – Nederlands Instituut
voor Kunstgeschiedenis een crowdsourcingsplatform
om de archiefaantekeningen van kunsthistoricus
Abraham Bredius toegankelijk te maken.
Abraham Bredius (1855-1946) verrichtte als een van
de eersten in Nederlandse archieven diepgaand
onderzoek naar kunstenaars die tussen de late
zestiende en het begin van de achttiende eeuw
werkzaam waren in steden zoals Amsterdam, Den
Haag en Leiden. Dit resulteerde in tienduizenden
excerpten: op kleine strookjes papier genoteerde
samenvattingen van even zo vele archiefstukken.
Het doel van het crowdsourcingsplatform van het RKD
is om met hulp van vrijwilligers de excerpten van
Bredius digitaal toegankelijk te maken. Een
uitdagende klus waarbij enige voorkennis van
(kunst)geschiedenis en/of notariële akten een pre is.
Van de deelnemers wordt gevraagd de gegevens in de
Brediusaantekeningen - zoals plaatsnamen, data,
persoonsnamen en beroepen - te registreren en het
type notariële akte vast te stellen. Het RKD is op zoek
naar vrijwilligers die het leuk vinden om hun tanden in
een inhoudelijk project te zetten, gewoon vanuit huis.
Ga voor meer informatie en om een account aan te
maken naar www.rkd.nl.

Verruiming openstelling Cultuurhuis Bovendonk
per 19 mei 2021.
Van de voorzitter van de Stichting Cultuurhuis
Bovendonk ontvingen wij onderstaande brief.
Zoals bekend conformeren wij ons, inzake de van
toepassing zijnde coronamaatregelen, aan de
instructies zoals wij die van de Rijksoverheid
ontvangen. Derhalve hierbij het positieve nieuws dat,
weliswaar nog onder voorwaarden, ‘kunst- en
cultuurbeoefening binnen’ per 19 mei is toegestaan.
Dit houdt in dat Cultuurhuis Bovendonk vanaf
woensdag 19 mei haar deuren verder kan en mag
openstellen voor jullie als gebruikers.
Er gelden wel voorwaarden, waarvoor wij jullie graag
verwijzen naar www.rijksoverheid.nl onder
‘plannen voor kunst en cultuur’.
Ook nu gaan wij er wederom van uit dat jullie de
desbetreffende voorwaarden onverkort naleven.
Graag zien wij jullie allen weer in ons Cultuurhuis
verschijnen, waar de renovatiewerkzaamheden
gewoon zijn doorgegaan. Neem bijvoorbeeld eens een
kijkje in de Theaterzaal in wording.
Daar is enorm hard gewerkt met behulp van nijvere
vrijwilligers en het wordt echt een plaatje!
Geert van der Horst
Voorzitter stichting Cultuurhuis Bovendonk.

Op reis, maar wanneer ??????
Sinds maart 2020 gaan we gebukt onder de Covid 19pandemie. Ruim 1,5 jaar hadden we te maken met de
door de overheid opgelegde maatregelingen en
beperkingen. Het Cultuurhuis werd gesloten en alle
activiteiten opgeschort.
Nu sinds 18 juni jl. een groot aantal versoepelingen is
doorgevoerd en de meeste leden inmiddels
gevaccineerd zijn, staan de werkgroepen van onze
Heemkundekring te trappelen om hun activiteiten
weer op te pakken. Zo ook de werkgroep “Excursies”.
In het voorjaar van 2020 stond een leuke trip op het
programma maar deze moest om de welbekende
reden worden geannuleerd.
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De afgelopen week heeft de werkgroep om de tafel
gezeten om te overleggen of we het komend najaar
wellicht een uitstapje kunnen realiseren.
Er is gewikt en gewogen en zorgvuldig gekeken naar
de mogelijkheden.
Vanuit de overheid geldt nog steeds de 1.50 m afstand
en de verplichte mondkapjes in bus, trein en metro.
Mocht de overheid tussentijds besluiten tot verdere
versoepelingen over te gaan, dan nog is het voor de
werkgroep niet haalbaar om op zo’n korte termijn een
excursie te organiseren.
De werkgroep gaat er echter wel van uit dat in het
voorjaar 2022 deze maatregelen geschrapt zijn zodat
we dan gezellig weer eens op pad kunnen.
Voorlopig hopen wij U graag te verwelkomen op één
van onze ‘Open-Huis-Dagen’, elke eerste zaterdag van
de maand, waarmee we vanaf zaterdag 4 september
weer van start gaan.
De werkgroep “Excursie” wenst u allen een fijne
zomer toe !!
Namens de werkgroep “excursies”
Odile-Lenny-Gé-Ineke

Voor de meeste kloosters gold dat de stilte en inkeer
van het kloosterleven samengingen met grote
bedrijvigheid op het gebied van onderwijs, zorg en
hulp aan de derde wereld.
De expositie toont de belangrijke maatschappelijke
bijdrage van de kloosters aan de lokale samenleving.
Video-installatie kunstenaar Pat van Boeckel
Wie in deze hectische wereld even terug wil naar de
stilte en bezinning die er heersten in de kloosters,
kan dit ervaren in de grote zaal waar de video
installatie van kunstenaar Pat van Boeckel te zien is.
De titel : ‘En toen werd het een half uur stil in de
hemel’ dompelt de bezoeker onder in een
mysterieuze stilte met bijbehorende beelden.
Een aparte ervaring!
Openingstijden Tongerlohuys
Dinsdag t/m zondag 13.30 tot 17.00 uur
Entree volwassenen € 6
Kinderen tot 18 jaar gratis
Museumkaart gratis
Museum Tongerlohuys
Kerkstraat 1
Tel. 0165 555 555
info@tongerlohuys.nl

Tentoonstelling ‘Hemel en Aarde’
in museum Tongerlohuys
Waterschade in Cultuurhuis
Na een lange periode is museum Tongerlohuys weer
open voor bezoekers.
Tot en met 12 september 2021 kan iedereen de
tentoonstelling ‘Hemel en Aarde’ bezoeken over het
kloosterleven in Roosendaal.
Tussen 1832 en 1905 kwamen er in totaal vijf
congregaties naar Roosendaal. De tentoonstelling
neemt het publiek mee om een kijkje te nemen achter
de kloostermuren.
Elke congregatie had een eigen karakter, organisatie
en geschiedenis. We maken kennis met de
Franciscanessen van Charitas en Mariadal, de
Redemptoristen, de missionarissen van Mill Hill en de
broeders van St. Louis.

Door de hevige regenbuien van afgelopen dagen is in
enkele ruimtes van het cultuurhuis onlangs flink
waterschade ontstaan. Zo ook in onze bibliotheek,
waar op 2 plaatsen water naar binnen is gekomen.
Diverse plafondplaten boven de schappen van de
tijdschriften waren zodanig met water ‘verzadigd’,
dat deze op het punt stonden naar beneden te
komen. Slechts in 2 grote tassen met inhoud was
water naar binnen gelopen. Deze tassen omvatten
(duplicaat) documentatie die nog uitgezocht diende te
worden.
Ook bij een open liggend oud boek waren diverse
(halve) bladzijden nat. Daar hebben we op elke
bladzijde maar keukenpapier gelegd zodat het kan
drogen.
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Met hulp van de conciërge zijn inmiddels alle
tijdschriften van de schappen gehaald.
Na overleg met onze voorzitter, Joss Hopstaken, is
besloten om de inmiddels onleesbare documentatie
af te voeren.
Omdat meerdere plafondplaten nat
waren geworden, hebben we uit voorzorg enkele rijen
boeken veilig gesteld.
Momenteel worden er werkzaamheden aan het dak
van het gebouw verricht dat mogelijk niet goed
afgedekt was. De schade zal wellicht verhaald gaan
worden op de aannemer, aldus een woordvoerder van
de gemeente.
U zult begrijpen dat het nu een beetje een “puinhoop”
is in onze bibliotheek. Er ligt nog wel het één en ander
te drogen maar moet waarschijnlijk toch als verloren
worden beschouwd.
Zoals het er nu naar uitziet valt de schade te overzien
en heeft deze gelukkig niet de omvang zoals in de
Heemkelder een aantal jaren geleden.

Welkom nieuw leden !
Per 1 januari 2021 hebben onderstaande personen
zich aangemeld als nieuw lid van onze
heemkundekring.
Mw. A. Baaijens
Dhr. H. de Bra
Dhr. F. Eikhout
Dhr. A. Engelen
Dhr. R. Heirbout
Dhr. J. Huijbrechts
Dhr. J. Krens
Dhr. H. Meuldijks
Mw. M. Sturm-Arons
Mw. R. Torenbos

Nijmegen
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal
Heerde
Roosendaal
Sint Niklaas (België)
Roosendaal
Roosendaal
Roosendaal

Namens het bestuur heten wij de nieuwe leden van
harte welkom. Wij hopen hen binnenkort te
ontmoeten bij een van onze activiteiten of op onze
‘open huis dagen’, elke eerste zaterdag van de maand
vanaf zaterdag 4 september!
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