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Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2022.
Dit was een belangrijke vergadering omdat op de
agenda o.a. de volgende punten stonden:
• Wijziging van Statuten en Huishoudelijk
Regelement
• Voorstel tot contributieverhoging
• Benoeming nieuwe penningmeester
Er waren 54 leden aanwezig en 21 leden hebben zich
schriftelijk afgemeld. (De meesten in verband met
corona-perikelen).
Alle voorstellen van het bestuur zijn met unanieme
stemmen aangenomen.
Dus wij heten de heer Adrie Hellemons welkom als
nieuw bestuurslid. Hij zal de functie van
penningmeester van Koos Caniëls overnemen.
Brabants Heem heeft Koos bij zijn afscheid na 10 jaar
bestuurder, waarvan 5 jaar in de functie als
penningmeester een zilveren draaginsigne met
bijbehorende oorkonde toegekend, welke hem tijdens
deze vergadering door onze voorzitter Joss Hopstaken
zijn uitgereikt. Joss dankte Koos voor zijn grote inzet
voor de vereniging, waarbij hij hem ook een
bloemetje overhandigde voor zijn vrouw, die hem
toch vele uren heeft moeten missen, als hij bezig was
met de boekhouding van de vereniging.

Contributieverhoging goedgekeurd
Ook het voorstel voor de contributieverhoging is
goedgekeurd door de aanwezige leden.
Per 1 januari 2023 wordt de contributie per jaar:
• Lid:
€ 23,• Gezinslid:
€ 13,• Bijdrage verzendkosten: € 10,(voor leden buiten Roosendaal)

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering heeft
Bert Mathijssen een leuk verhaal verteld over zijn
jeugdherinneringen in de Damstraat, waar hij geboren
is in 1947. Er was regelmatig instemmend gemompel
te horen vanuit de zaal, als teken van herkenning.
In dat kader moet u ook eens kijken op de website van
het Tongerlohuys, in de verhalenbank vindt u vele
leuke verhalen over de geschiedenis van Roosendaal:

https://www.tongerlohuys.nl/verhalen
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Geplande activiteiten:
• Zaterdag 2 april, Open Huis Dag 10.00 tot 12.00 u
We zetten dan ook onze vrijwilligers even in het
zonnetje!
• Maandag 11 april, Lezing over “Bruidstaarten en
andere gebruiken rondom het huwelijk”, door
Ineke Strouken, aanvang 20.00 uur.
• Dinsdag 10 mei, van 14.00 tot 17.00 uur
Studiemiddag met als onderwerpen:
o 125 jarig bestaan van de Kapelberg
o Janske Gorissen uit de Welberg
• Zaterdag 11 juni, officiële opening van het
Cultuurhuis.
Studiemiddag 10 Mei in samenwerking met Stichting
Spirit
Plaats: Cultuurhuis Bovendonk
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur (incl. drankje na
afloop)
Opgave: spiritinroosendaal@gmail.com of
secretaris@heemkundekringroosendaal.nl
Twee onderwerpen:
•
•

125-jarig bestaan van de Kapelberg
Janske Gorissen uit de Welberg, zij was een
omstreden Noord-Brabantse zieneres en
draagster van stigmata.

Dit jaar bestaat de Kapelberg 125 jaar. Alleen al
vanwege haar ligging langs de A17, ingekapseld tussen
Borchwerf I en II, is deze veldkapel een unicum in het
West-Brabantse religieuze landschap. Toegewijd aan
Maria, trekt de kapel nog altijd talloze
bedevaartgangers van heinde en ver.
Het pelgrimsoord in Welberg, waar Maria in de eerste
helft van de vorige eeuw zou zijn verschenen, was een
ander lot beschoren. Resoluut maakte Rome in 1951
een einde aan de devotionele praktijken die ontstaan
waren rond de ‘valse’ mystieke ervaringen van Janske
Gorissen.
Cultuurhistoricus Peter Jan Margry schreef er een
boeiende, maar ook kritische studie over: ‘Vurige
liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van
Welberg’. Dinsdagmiddag 10 mei komt hij hierover
vertellen in Cultuurhuis Bovendonk.
Voorafgaand schetst stadshistoricus Joss Hopstaken
de waarde van West-Brabants religieus erfgoed zoals
de Kapelberg. Na Margry’s verhaal laten vicarisgeneraal Marc Lindeijer SJ en vicaris Paul Verbeek,
beiden verbonden aan het bisdom Breda en ieder op
eigen wijze gelieerd aan ‘de casus Welberg’, hun licht
schijnen op de waarde van het wonderbaarlijke, zoals

wonderen en Mariaverschijningen, heiligen en
bedevaartgangers.
Spirit in Roosendaal, Erfgoedcentrum Tongerlohuys en
Heemkundekring De Vrijheijt Van Rosendale voorzien
een fascinerende gedachtewisseling. Ook u krijgt alle
ruimte om zich in het gesprek te mengen.
Bericht van het Brabants Historisch Informatie
Centrum: Turbulente geschiedenis laat sporen na in
omvangrijk abdijarchief
Deel van oude archief Abdij van Tongerlo nu online op
www.bhic.nl
De abdij van Tongerlo was een belangrijke speler in
Brabant op het religieuze, politieke en economische
toneel in de periode 1130-1796. Deze enorme
continuïteit en de brede terreinen waarop de abdij
haar invloed liet gelden, staan borg voor uitgebreide
mogelijkheden tot onderzoek. Wegens het grote
Noord-Brabantse belang hebben de abdij van
Tongerlo en het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC) een deel van dit omvangrijke archief
gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor
onderzoekers en genealogen.
Het omvangrijke abdijarchief dat berust in de abdij
van Tongerlo is ondanks de roerige geschiedenis goed
bewaard gebleven. Uit het ‘historisch archief’ dat
loopt vanaf de stichting rond 1130 tot aan 1838 zijn
nu alle registers gedigitaliseerd, 967 in totaal. Ze
bevatten afschriften van vrijwel alle oorkonden en
vormen de kern van de langlopende
abdijadministratie met registers van onder meerde
kloosterbewoners, personeel, weldoeners, erfpachten
en -cijnzen, verpachtingen, tienden. Dit alles is
beschreven in een inventaris.
De Vrijheijt van Rosendale
Colofon
Cultuurhuis Bovendonk
Bovendonk 111
4707 ZH Roosendaal
secretaris@heemkundekringroosendaal.nl
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