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AL WEER EEN JAAR VOORBIJ
Ik hoor u denken : loopt de voorzitter niet een beetje
achter de feiten aan ? December is toch al lang
voorbij ? Voor dat laatste geef ik u gelijk, voor het
eerste niet en ik zal u vertellen waarom. Ons
verenigingsjaar loopt elk jaar van 1 januari tot 31
december. Dat betekent dat aan het eind van dat
jaar een streep wordt getrokken onder onze
activiteiten en onze penningmeester doet hetzelfde
met zijn cijfertjes. Alles wordt vastgelegd in
overzichten en verslagen en vervolgens gaan we
als vereniging weer het volgende jaar in. We kijken
nog een keer terug en dat doen we in onze
jaarvergadering.
Op 26 maart was het weer zover. Zo rond zeven uur
’s avonds arriveren onze eerste gasten, al snel
gevolgd door een stroom van leden die de
jaarvergadering komen bezoeken. En het waren er
weer veel deze keer : bijna 90 leden en dat is een
compliment naar onze leden waard !
Om half acht begint de vergadering en, geloof het of
niet, om kwart over acht zat het er al weer op. In die
korte tijd werd het jaarverslag van onze secretaris
Cor Rops behandeld, las onze intern secretaresse
(mooi woord hé) Janny van Geel het
activiteitenverslag voor en kon onze
penningmeester Henk Heinen melden dat we weer
een paar eurocenten aan het vorige jaar hebben
overgehouden. De kascontrolecommissie vond ook
dat Henk dat goed had gedaan en had daar ook
een verslag van gemaakt. Cor Koolen en Leon
Antonissen werden tot kascontrolecommissielid
benoemd. Er waren drie bestuursleden aftredend,
maar die vinden het heemkundewerk zo leuk, dat ze
zich weer herkiesbaar stelden. Zodoende kunnen
Mieke van Leuven, Pierre van Haperen en ik,
samen met de andere bestuursleden weer volop
aan de slag. Na enkele mededelingen, is er dan de
rondvraag. Er stond midden in de aula van het Da
Vici College een microfoon opgesteld om de vragen
van de leden op het bestuur af te vuren, maar ……..
…….. Een heel korte rondvraag dus en we waren
e
alweer bij de sluiting van deze 28 jaarvergadering.
Pauze !
Na de pauze werd het een uur lang heel stil in de
zaal. Het is maar weinig mensen gegeven om een
goed gevulde zaal stil te krijgen, maar René
Roeken kreeg het voor elkaar.
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Met zijn film over het onderzoek naar de Lemuren,
de halfapen die alleen in Madagaskar voorkomen,
gaf hij een prima startsein voor de rest van de
avond af. In de film‘Visitors of Brooks River’ die gaat
over de bruine beren tijdens de zalmtrek in Alaska
liet René ontroerende beelden zien en de topper
was zijn laatste film Les couleurs de ‘l ile’ over de
kleurenpracht van het eiland Madagaskar. De
waardering van de aanwezigen over deze films was
unaniem lovend. Een prachtige afsluiting van deze
jaarvergadering !
Moraal van dit verhaal : een jaarvergadering is over
het algemeen niet de favoriete bezigheid van veel
mensen, maar met een dergelijk programma na de
pauze, is zo’n jaarvergadering een belevenis. Was
u er niet bij, jammer : u hebt wat gemist. Ik zie u
graag dit jaar bij onze activiteiten en natuurlijk
volgend jaar op onze jaarvergadering graag terug !

René Konings, voorzitter
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BOEKENMARKT
Op zaterdag 5 mei aanstaande is het weer open
huis in onze Heemkelder. Gezien het succes van de
boekenmarkt die in november 2005 is gehouden,
wordt dit keer het open huis wederom
gecombineerd met een boekenmarkt. Op deze
boekenmarkt vindt u de dubbele exemplaren uit
onze collectie en ook een aantal andere
exemplaren. Daarnaast worden ook voorwerpen en
gereedschappen die onze heemkundekring dubbel
in bezit heeft, ter verkoop aangeboden. De
opbrengst is bestemd voor onze eigen
heemkundekring. U bent van harte welkom !

__________________________________
SCHENKINGEN
De heemkundekring heeft sinds de vorige
nieuwsbrief weer veel schenkingen ontvangen.
C. v.d. Berg ; Mevr. de Bont ; J. v.d. Bouwhuijsen ;
A. de Bra ; G. van Bree ; R. v.d. Broek ; M. Broos ;
A. de Bruijn ; L. de Bruijn-Machielse ; Cécile
Cooijmans (Marktplaats Cultuureducatie) ; J. Dudok
; Emmausparochie ; B. van Haaren ; mevr. HeijnenAarts ;
fam. Heinen ; K. Hendrikse ; B. Hillemans ; Mevr.
ten Hoeve-Schalk ; J. Immerechts ;
A.Jongeneelen ; J. Jongmans ; P. Jongmans ; A.
Klaver ; Mevr. Machielse-de Bruijn ;
M. Konings-Machielse ; Mevr. Knappers ; W.
Lodiers ; B. Maas ; G. Maas ; Mevr. Van Mansfeld ;
mevr. Meesters-Walravens ; R. Mens ; dhr. en
mevr. Meuldijk ; L. Notenboom ; José PellisPellemans ; Mevr. J. Rijpers ; mevr. L. Romme ; L.
Schils ; mevr. J. v.d. Sluis ; A. Theunisse ; O.
Timmers Sj. v.d. Veen ; P. Verbiest ; A.
Verkouteren ; G.J. de Vos ; mevr. T. Werts-van
Beijnen :dhr. IJssenbrant ; P. van Zitteren. Alle
schenkers wederom : van harte bedankt !
(schenkingenlijst bijgewerkt tot 28 februari 2007)
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heemkundekring in die gevallen besluiten om zaken
over te dragen naar bijvoorbeeld het museum, het
gemeentearchief of collega-heemkundekringen. Wij
stellen uw schenkingen zeer op prijs, maar houdt u
hier wel rekening mee.
_________________________________________

BRABANTSE HEEMDAGEN 2007
De heemkundekringen van Baarle Nassau/Baarle
Hertog en Oud-Turnhout organiseren op donderdag
9 en vrijdag 10 augustus 2007 de jaarlijkse
Brabantse Heemdagen. De eerste dag wordt in en
rond Oud Turnhout doorgebracht ; de tweede dag is
dat in Baarle Nassau/Baarle Hertog. Het thema van
deze dagen is ‘Over de grenzen heen’. Inschrijven
voor deze heemdagen kan tot 1 mei 2007 bij Lia
van Gils, Roosakkerstraat 1 F, 5111 CL Baarle
Nassau. De deelnamekosten zijn 80,- euro per
persoon exclusief logies. Nadere info : 013-5078301
en 013-5078258.

__________________________________
LEZINGEN
Zoals u weet organiseert het Cultuur Historisch
Netwerk Roosendaal, Essen, Kalmthout dit jaar een
lezingenserie met als thema : Feest ! Op donderdag
19 april wordt u in de Suite, Burgerhoutsestraat 23
in Roosendaal een lezing gepresenteerd met als
titel : Omkeringsfeesten. Aanvang 20.00 uur. Op
vrijdag 8 juni 2007 vindt in Dorpshuis Nisipa in
Nispen de afsluitende activiteit plaats van 16.00 uur
tot 21.00 uur met een kunstwandeling, borrel,
koffietafel en lezing. Uw krijgt hiervoor via het
Gemeentearchief nog een aparte uitnodiging. Voor
eventuele informatie vooraf : telefoon 0165-579500
_________________________________________

NOGMAALS : SCHENKINGEN

EXCURSIE

In onze nieuwsbrief van september 2006 hebben
wij er ook al aandacht aan besteed, maar toch lijkt
het ons goed om u het volgende nogmaals onder
de aandacht te brengen. Schenkingen aan onze
heemkundekring moeten betrekking hebben op
Roosendaal en daarbij heemkundige waarde
hebben. Het komt dan natuurlijk ook voor dat wij op
enig moment dubbele exemplaren hebben van een
document, foto of voorwerp. Zoals op onze
schenkingsformulieren is vermeld, kan de

Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u de
uitnodiging voor de excursie van onze
heemkundekring op donderdag 24 mei 2007. Dit
keer gaat de reis naar Mechelen. De werkgroep
activiteiten heeft een aantrekkelijk dagprogramma
samengesteld. Als u mee wilt : vergeet niet om u
tijdig op te geven ! Voor de prijs hoeft u het niet te
laten en het is altijd gezellig.

april 2007 nummer 1

ABDIJ VAN BERNE : FEEST IN TRIPLO
De Norbertijnen van Berne, gevestigd in de abdij te
Heeswijk, priorij De Essenburgh te Hierden
(Harderwijk) en priorij De Schans in Tilburg,
herdachten op 2 februari dat zij zich 150 jaar
geleden in Heeswijk hebben gevestigd. Die dag
werd ook de geheel vernieuwde abdijkerk van de
Norbertijnen van de Abdij van Berne te Heeswijk
officieel in gebruik genomen. Tenslotte nam abt Piet
Al, na zijn zesjarig abbatiaat, afscheid.

150 jaar Heeswijk
Toen na 1855 het gemeenschappelijk kloosterleven
weer mogelijk was, trokken de Norbertijnen op 2
februari 1857 naar Heeswijk, waar zij een klein slot
in bezit hadden. Dat slot, nog steeds onderdeel van
de abdijgebouwen, werd in de daaropvolgende 150
jaar herhaaldelijk aangepast en nieuwe gebouwen
werden bijgeplaatst. Tot vijf jaar geleden, toen het
hele nieuwe abdijcomplex werd geopend. Vanwege
dit jubileum is een boek verschenen waarin de
geschiedenis van de Norbertijnen in Heeswijk en
hun vestigingen daarbuiten, beschreven wordt, met
tal van bekende en onbekende foto’s. Het boek
‘Berna ut Lucerna’ is geschreven door J. van
Stratum en abt P. Al, H. van Bavel en W. Franssen.
Het werd uitgegeven door de eigen uitgeverij Berne,
gedrukt bij drukkerij Berne en is verkrijgbaar bij
Boekhandel Berne (www.berneboek.com)
Abdijkerk
Van september tot en met december van het vorig
jaar was de abdijkerk in Heeswijk gesloten vanwege
een ingrijpende herinrichting. Na een proefperiode
van ruim een maand om de laatste aanpassingen te
realiseren, werd de kerk op 2 februari 2007 officieel
weer in gebruik genomen. Wat is er gebeurd ? De
vloeren op verschillend niveau zijn over de gehele
oppervlakte gelijk getrokken. Het tweede orgel is
verhuisd naar het balkon. De kerkbanken zijn
ingewisseld voor mooie stoelen. Het meest
opvallend is wel de frisse gele kleur in drie tinten en
de nieuwe lichtinstallatie. Hierdoor wordt de kerk op
geheel nieuwe wijze tot in de nok verlicht. Kortom :
een moderne kerk voor de toekomst.
Abt Piet Al
In 2001 werd Piet Al voor een periode van zes jaar
e
gekozen tot de 69 abt van de Abdij van Berne, als
opvolger van abt Ton Baeten. Na deze zes jaar
wilde hij het stokje doorgeven aan een ander. Op 2
februari nam hij afscheid, waarvoor hem een
receptie werd aangeboden in de Abdij. De periode
waaraan abt Piet Al leiding heeft gegeven, is zeker
niet de eenvoudigste geweest in de lange
geschiedenis
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Op 1 maart hebben de Norbertijnen hun nieuwe abt
gekozen. Op 22 april zal de abtszegening
plaatsvinden.
René Konings
_________________________________________

TENTOONSTELLING
Onze tentoonstelling ‘Turf, het bruine goud van
Roosendaal’ is nog te zien tot 1 juni a.s. in het VVV
gebouw in Rosada Outlet Center. De tentoonstelling
trekt zeer veel belangstellenden. Tot medio maart
hebben ongeveer 4000 bezoekers de expositie
bezocht. We ontvangen via het gastenboek veel
lovende en waarderende reacties. Ook een aantal
groepen heeft door middel van een rondleiding door
onze heemkundekring kennis kunnen maken met
de turfgeschiedenis van Roosendaal : Protestantse
Kerk Roosendaal ; ZLTO Roosendaal ; KVO
Roosendaal; Probuskring Roosendaal en leerlingen
van het Norbertuscollege. Over de turfhistorie
worden door de heemkundekring ook lezingen
gegeven o.a. voor Vakbond Unie Roosendaal en
voor IVN Roosendaal. Er staan nog lezingen
gepland voor de gepensioneerde ambtenaren van
de Gemeente Roosendaal, voor de
Heemkundekring Oudenbosch en de
Heemkundekring Willemstad. Echt hoog bezoek
kregen we op 1 februari 2007 : op deze namiddag
kwamen Hanja May-Weggen, Commissaris van de
Koningin in Noord Brabant en Wim Luyendijk,
gedeputeerde van de Provincie Noord Brabant onze
tentoonstelling met een bezoek vereren. Ook zij
waren zeer enthousiast. Er is door de werkgroep
Turf een enorme hoeveelheid werk gedaan, maar
ze hebben op deze manier echt eer van hun werk !
_________________________________________

ONDERSCHEIDING
Tijdens de drukbezochte jaarvergadering op 26
maart werd ons bestuurslid Janny van Geel blij
verrast met het feit dat zij 25 jaar bestuurslid is van
onze heemkundekring. Vanaf 1982 is Janny
bestuurslid, achtereenvolgens als secretaresse,
vice-voorzitter en nu als intern secretaresse.
Vanwege haar vele verdiensten voor onze
heemkundekring is Janny op voordracht van het
bestuur, door Joss Hopstaken, bestuurslid van
Brabants Heem onderscheiden met de zilveren
draagspeld met oorkonde van Brabants Heem.
Janny, nogmaals gefeliciteerd en wij hopen op een
nog vele jaren betrokken en gezellig
bestuurslidmaatschap.
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NIEUWE TENTOONSTELLING IN
VOORBEREIDING
In onze Heemkelder wordt op dit moment door
Ineke van Rijen en Frans van der Linden van onze
tentoonstellingscommissie druk gewerkt aan de
voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling.
Deze expositie ‘Een greep uit ons archief’ laat u
diverse voorwerpen, foto’s en documenten zien die
wij in de loop der jaren van leden en niet-leden
hebben ontvangen.
Het belooft ook nu weer een interessante en
nostalgische tentoonstelling te worden in de trant
van ‘wittutnog?’. Wij laten u vanzelfsprekend nog
weten vanaf welke datum u deze tentoonstelling
tijdens onze open huis dagen kunt bezoeken.

__________________________________
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Zoals u weet, loopt onze tentoonstelling over de
turfgeschiedenis van Roosendaal in Rosada Center
nog tot 1 juni a.s. Bezoekers aan de expositie
werden steeds keurig en attent ontvangen door
twee stagiaires van de VVV Roosendaal. Vanaf 1
mei is er echter maar één stagiaire beschikbaar die
dan op de eerste plaats de zaken van de VVV in de
gaten moet houden, maar ook optreedt als
gastvrouw van onze tentoonstelling. Dat is te veel
voor één persoon, vandaar dat wij u vragen om u
voor de middagen en de zaterdagen in mei
beschikbaar te stellen als vrijwilliger om ons hierbij
te helpen. Als u mee wil doen : heel graag. Neemt u
dan contact op met onze voorzitter René Konings,
telefoon 545889 of onze secretaris Cor Rops,
telefoon 540726.

______________________________________
DE MEIDENKIST
Op maandag 26 februari werd de aula van het Da
Vinci College weer bezocht door veel bezoekers
aan onze eerste ledenactiviteit van dit jaar : De
Meidenkist. Een lezing door Cees Prinsen,
conservator van museum ‘De dorpsdokter’ in
Hilvarenbeek. Hij nam ons mee naar vroeger tijden
in historie en volksleven. De meidenkist is een kist
boordevol spullen van de tijd van toen. Met zijn
anekdotes en wetenswaardigheden werd het een
lezing waarmee hij velen wist te boeien. De reacties
na afloop waren merendeels positief, maar we
hebben ook berichten gekregen van mensen,
waarbij deze lezing wat minder positief is
ontvangen. Maar ……… ook dat moet kunnen !
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LEKKER FIETSE …………….
Agge wa ouwer wort, zo rond de zestig
Dan krijde meestal buik en ok een bietje kont
’t is aon te raoie om dan dikkels te gaon fietse
want ……. zo verliesde dan nog wel un enkel
pond
Ge mot nie bang zijn van un bietje wiend of
reege
Vor elk jaorgetij ister wel un jas
En dagge op de fiets oe eige in ut zweet trapt
Da merkte naoderhaand, agge gaot zitte, pas
Agge da doet, zoekt dan un rustig plekske
Op un terraske en ……. nie in de trek
Vat un paor pilskes of un jonge klaore
Das net zo goed as nun botterham mee spek
Agge onderweg elk vogeltje et zien vliege
En wir opnieuw wit oe nunnen blaauwsloot
ruukt
De vuile lucht opnieuw et opgesnove
Dan worret tijd dagge oewe stal opzuukt
En thuis, vor ut huis, daor staot dan munnen
oto
Waor ik eel ut jaor dur belasting vor betaol
Ik weet ut nie ………. Mar ik denk da’k int
vervolg
Mun fiets nie al te veul mir uit ut schuurke haol
uit : Brabants
(vrij vertaald uit het Tilburgs)

