
 

 
 

 
 

 

Muzikaal Roosendaal 
In het voorjaar van 2019 zocht de werkgroep 
Industrieel Verleden naar een nieuw onderwerp om 
een tentoonstelling te organiseren. Na lang beraad 
werd dat Muzikaal Roosendaal omdat Roosendaal een 
lange relatie heeft met de muziek. In het verleden was  
muziek echt een uitlaatklep voor ontspanning na een 
dag hard werken. Maar door corona kwam alles stil te 
liggen. Achter de schermen hadden we al veel 
informatie verzameld zodat we in het voorjaar van 2022 
weer snel konden opstarten. De vraaggesprekken 
konden weer plaatsvinden en wat zeker zo belangrijk 
was, we konden bij elkaar komen. Na inventarisatie 
bleek het onderwerp te groot te zijn voor één expositie. 
Nu is gekozen voor een splitsing in twee 
tentoonstellingen. Het gaat over een groot aantal 
onderwerpen zoals harmonieën, drumbands, 
muziekbedrijven, koren, orkesten, bandjes, solisten 
enzovoorts.  
In 2023 is het honderd geleden dat Kiske Dekkers het 
overbekende  Roosendaolsch Lieke het licht deed zien. 
Vanwege dit honderdjarig jubileum zal het komende 
jaar in het teken zal staan van muziek.  
 
Het eerste deel is vanaf 14 februari tot en met 15 april 
2023 te bezichtigen. De tentoonstelling is te bezoeken 
iedere dinsdag van 13.30 – 16.00 uur en iedere 
zaterdag van 10.00 – 12.00 uur in ons Cultuurhuis. 
De onderwerpen zijn: de historie van het 
Roosendaolsch Lieke, fabrieken en verhuurbedrijven, 
instrumentenwinkels, harmonieën en drumbands, 
carnavalsbands.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Het tweede deel van zal  medio oktober beginnen en en 
zal tot eind december 2023 te zien zijn. De onderwerpen 
zullen dan zijn: koren, orkesten, bands uit de jaren 
dertig- vijftig, de jaren vijftig-zeventig en vanaf ongeveer 
1980, duo’s en solisten uit de jaren zestig-zeventig en 
zanggroepen.  
Op iedere tentoonstelling zullen veel foto’s, objecten en 
beeldmateriaal te zien zijn. U bent uiteraard allemaal van 
harte welkom en we hopen velen van u te mogen 
begroeten.  
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Nieuwsbrief 



Opbrengst Rabobank clubactie 

Van 5 september t/m 27 september kon er weer 
gestemd worden voor de Rabo Clubsupport 
2022. 
Afgelopen week is de officiële uitslag bekend 
gemaakt. Onze Heemkundekring mag vanuit de 
Rabo Clubsupport een bedrag ontvangen van € 
811,02 
Een fantastische bedrag waar we héél blij mee 
zijn. Wij bedanken alle leden en niet leden die 
een stem op onze Heemkundekring hebben 
uitgebracht ! 

 
Terugblik lezing Smokkelen in Brabant 
Het was druk op 24 oktober bij de lezing van Paul 
Spapens over smokkelen in Brabant. Meer dan 100 
leden hadden zich van tevoren ingeschreven en de zaal 
zat goed vol. 
Spapens is een autoriteit op ‘smokkel’ gebied en 
schreef een boek over het onderwerp. Hij vertelde 
boeiend en met zijn Brabantse tongval kwamen de 
verhalen tot leven.  
Nergens in Nederland is zoveel gesmokkeld als in 
Brabant. Spapens gaf aan dat de gevolgen nog steeds 
merkbaar zijn. Brabant heeft nog steeds het grootste 
aantal chemische drugs laboratoria van Europa. 
‘De manier van smokkelen, de geniale trucs die de 
Brabantse smokkelaars toepasten oogstten een zeker 
ontzag bij velen’, vertelde Spapens. Toch was het niet 
de romantiek die de mensen tot smokkelen bracht 
maar pure noodzaak. In de crisistijd heerste er grote 
armoede. Om te overleven ging men over op het 
smokkelen. De strijd tussen de douane en de 
smokkelaars werd steeds harder en grimmiger. Er 
vielen verschillende doden. 
De lezing van Paul Spapens gaf een goed inzicht hoe het 
vroeger  geweest moet zijn. Het was een leerzame, 
gezellige avond. 

 

Geplande activiteiten: 

Open zaterdag: 

De eerste open zaterdag is op 7 januari 2023 
van 10-12 uur in  het Cultuurhuis. 

Ledenvergadering 2023 :  

De volgende ledenvergadering zal op maandag 
27 maart 2023 gaan plaats vinden 

Lezing : 

Op  woensdagavond 5 april 2023 zal  Jan van 
Nassau een lezing verzorgen over het 
Roosendaolsch Lieke en Kiske Dekkers.  

 

Contributie en incasso 

De penningmeester zal rond 1 februari u weer 
verzoeken de contributie te voldoen. Voor de 
leden die een incasscomachtiging hebben 
gegeven, geldt dat dan de afschrijving zal gaan 

plaats vinden. Ter herinnering nog het volgende. 
In de laatste ledenvergadering is de contributie 
vastgesteld op de volgende bedragen: 

Per 1 januari 2023 wordt de contributie per jaar: 
 Lid: € 23,- 

 Gezinslid: € 13,- 

 Bijdrage verzendkosten:  € 1  0,-  
(voor leden buiten Roosendaal) 
 

Oproep nieuwe bestuursleden 

Binnen het bestuur van de heemkundekring 
bestaan momenteel een tweetal vacatures. Om de 
activiteiten van de heemkundekring op peil te 
houden is versterking van het bestuur gewenst. 
Heeft u daarvoor belangstelling? Laat dat dan 
weten zodat nader kennis gemaakt kan worden.   
 
Culturele Manifestatie voor het eerst in het Cultuurhuis 
Op 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur konden de bezoekers 
in het Cultuurhuis kennis maken met de verschillende 
culturele instellingen die daar gevestigd zijn. Voor veel 
mensen was het hun eerste bezoek aan het Cultuurhuis. 
Het was prachtig weer en de uitvoeringen op het 
voorplein van koren, toneelverenigingen en 
muziekgezelschappen trokken veel publiek. 
Door heel het gebouw lieten culturele en 
maatschappelijke instellingen zien waar zij mee bezig zijn 
en kon je kennis maken met verschillende disciplines, 
van glas in lood maken, schilderen en ruimtelijk vormen 
bij de School der Kunsten tot aan het bijwonen van een 
toneelrepetitie. 
Bij binnenkomst in de centrale hal stuitte de bezoeker op 
een tweetal exposities. Een expositie van Beeldcollectief 
West-Brabant met prachtige foto’s en een 
tentoonstelling van onze heemkundekring over het 
onderwijs in vroegere tijden. De oude foto’s, 
schoolplaten en andere objecten van vroeger maakten 
veel verhalen los bij het publiek. De bezoekers bleven 
lang hangen en haalden herinneringen op aan hun eigen 
schooltijd. Het was een geslaagde, mooie dag   

 

Nieuwjaarswens 

Het bestuur van de heemkundekring wenst alle 
leden fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 
nieuwjaar.  
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