
 

 

 

 

 

 

    Jaarverslag activiteiten 2021 

 

   Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale 

 

Januari: Nadat we de eerste bladzijde van de kalender, uitgegeven  door de HKK omgedraaid 

hebben hopen we dat we dit jaar weer wat meer lucht krijgen en dat er weer meer mogelijk zal zijn. 

Maar vanwege corona voorlopig géén Open Huis dagen; géén werkgroepen die samen komen en na 

gedane arbeid nog kunnen napraten over het wel en wee. Niets van dit alles en ook de deur van Het 

Cultuurhuis blijft gesloten. 

Alleen “achter de schermen” letterlijk, wordt druk gewerkt, o.a. aan de nieuwe website.  

 

In februari wordt er via het beeldscherm (teams) digitaal vergaderd. Hier moet iedereen aan wennen, 

het is toch anders dan fysieke aanwezigheid. Wel leuk dat je bij iemand binnen kan kijken.  

 

Maart: In maart zou de jaarvergadering worden gehouden. De voorbereidingen zijn wel gedaan 

maar gezien de ons bekende omstandigheden wordt besloten de jaarvergadering te verzetten naar 18 

oktober. We gaan er vanuit dat er dan wel een gewone vergadering met de leden plaats kan vinden. 

 

Ook in april en mei worden de bestuursvergaderingen nog online gehouden. Het is nog niet 

mogelijk om Open Huis dagen, lezingen of reizen te organiseren. Wel is het mogelijk om via een 

link op de website naar een powerpoint-presentatie (door Ineke Stofmeel) te kijken met de titel: 

Roosendaal de mooiste stad van de wereld. Er wordt goed gebruik van gemaakt. 

 

Op 23 juni vindt de eerste activiteit in onze Clubzaal plaats met een beperkt gezelschap, : de 

presentatie van tijdschrift nr. 79. De eerste exemplaren worden aan Jac de Hoon en Leo Mol, oud-

directeuren van de St. Jansschool uitgereikt.  Leo Mol schenkt namens de St. Jansschool de vlag 

van de school aan onze vereniging. 

Op die avond wordt ook het nieuwe logo gepresenteerd. De twee belangrijkste gebouwen de St. 

Janskerk en het oude Raadhuis zijn in silhouet in het logo verwerkt. 

Op de website worden de foto’s van de bestuursleden vervangen. Met hartelijke dank aan Ben 

Steffen. 

  

Tussen juli en september is het mogelijk een bezoek te brengen aan de tentoonstelling: “Tussen 

hemel en aarde” in het Tongerlohuis. De leden van de HKK krijgen hierbij een korting van 3 euro 

op de toegangsprijs. Er hebben 25 leden gebruik gemaakt van dit aanbod. 

 

Door alle regenbuien is er lekkage geweest in het Cultuurhuis. Voor de HKK beperkte de schade 

zich tot waterschade in de bibliotheek, waardoor deze gedeeltelijk leeg geruimd moest worden. 

Gelukkig is de schade aan de boeken en tijdschriften beperkt gebleven. 

 

Op 4 september is de 1e Open Huis dag. Er zijn veel bezoekers geweest. Men is blij weer samen te 

kunnen komen en een kijkje te nemen in o.a. de tentoonstellingsruimte en de theaterzaal. 

Ook de werkgroepen komen weer bijeen. 

 

 

 



 

 

 

Medio september is de vernieuwde website in gebruik genomen. De (zoek)-mogelijkheden zijn 

flink uitgebreid en met trots nodigen wij u uit hier weer eens een kijkje te nemen: 

www.heemkundekringroosendaal.nl. 

 

2 Oktober is er weer een Open Huis dag.  

Op 18 oktober vindt de ledenvergadering plaats. Naast het bestuur zijn er 62 leden aanwezig, er 

waren 14 afmeldingen. 

Na afloop van de vergadering die plaatsvond in de mooie theaterzaal werd er een film gedraaid over 

het klooster en tuin aan de Kade van de O.l.Vrouwekerk. Daarna kon men nog gezellig napraten in 

de Clubzaal. 

 

Op 1 november werd de lezing: ”Misdaad en straf in de 17e en 18e eeuw” door de heer E. Broers 

gegeven, waarbij we gebruik maakten van de Theaterzaal. Met een aanwezigheid van 85 personen 

is deze lezing goed bezocht. 

De heer Broers legde de manier van strafrecht op vaak beeldende wijze uit. Men moest bewijs 

leveren van het onrecht dat men was aangedaan en zo kon het gebeuren dat een lijk aanwezig was in 

de rechtszaal om dit bewijs te leveren! In de achttiende eeuw werd er hard opgetreden tegen bendes 

die het Brabantse platteland onveilig maakten. Na het houden van klopjachten werden de 

aangehouden leden veroordeeld tot geseling, brandmerking en verbanning voor het leven. De 

kopstukken , de leiders kregen de doodstraf. Ook op brandstichting stond de doodstraf. De executie 

kon dan worden voltrokken in de vorm van levend verbranding. In praktijk werd de vuurdood maar 

zelden toegepast. In de regel werd een brandstichter opgehangen.   

 

Zaterdag 6 november is er weer een Open Huis, helaas wordt het ditmaal weer de laatste maal want 

corona slaat weer hevig toe. Ook de werkgroepen komen niet meer bijeen. 

 

Er zijn dit jaar slechts 2 nieuwsbrieven uitgekomen, omdat er door de bekende omstandigheden 

voor een derde niet genoeg nieuws blijkt te zijn. 

 

Gelukkig wordt in december wel het tijdschrift, nummer 80, uitgegeven. Van een officiële uitreiking 

kan geen sprake zijn. Marius Broos, de hoofdredacteur is het eerste exemplaar persoonlijk gaan 

brengen naar mevrouw Buijs vanwege het artikel dat over haar vader Bakker Buijs uit de 

Raadhuisstraat in het tijdschrift verscheen. Een praatje aan de deur was het enige dat kon vanwege 

de corona maatregelen. 

 

Op 14 december is de laatste activiteit van het jaar: het inpakken van het tijdschrift, kalender en nog 

3 bijlagen. Het was – met inachtneming van de regels – een gezellige middag. Verschillende 

bezorgers waren ook aanwezig en onder het motto: vele handen maken licht werk – was de klus zo 

gedaan en kon alles ruim op tijd voor de feestdagen worden bezorgd. 

 

We eindigen het jaar met 659 leden. 

 

 

Roosendaal, maart 2022, 

 

Odile Boonen, intern secretaris 

http://www.heemkundekringroosendaal.nl/

