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JET EN JAN
Een van de speerpunten van beleid van onze
heemkundekring is Cultuureducatie. Dit houdt in
grote lijnen in dat we willen proberen om ons
culturele erfgoed in een zo vroeg mogelijk stadium
onder de aandacht van de jeugd te brengen. Dat is
best moeilijk, want probeer maar eens om het begrip
heemkunde uit te leggen aan schoolgaande
kinderen. Toch gaan we dat doen !
Vanaf oktober gaat hier in Roosendaal het project
Jet en Jan van start. Janneke Kingma, consulente
van Erfgoed Brabant heeft ons gevraagd om mee te
werken aan dit project. De doelgroep is groep 5 van
het basisonderwijs en het thema is “Het dagelijks
leven in de eigen woonplaats 100 jaar geleden”.
Het project is opgebouwd rond het verhaal van Jet
en Jan. Dit verhaal is helemaal toegeschreven naar
de situatie van die tijd in Roosendaal. Aan de hand
van deze twee leeftijdgenootjes uit 1910 maken de
kinderen van groep 5 kennis met thema’s als
kleding, wonen, school, de buurt, eten, spelen en
werken in 1910. De kinderen gaan ook aan de slag
met oude voorwerpen, die in het verhaal aan de orde
komen. Ze gaan bijvoorbeeld zelf zeep kloppen,
koffie malen, schoonschrijven op een leitje,
hoepelen en sokken stoppen. Het hele project
bestaat uit tien lessen, inclusief een bezoek aan het
museum, en is leerstofvervangend voor het thema
“Leven in overgrootmoeders tijd” dat in groep 5 in
de geschiedenisles wordt behandeld. Er hebben
zich in Roosendaal inmiddels al 21 basisscholen
voor dit project aangemeld.
Een “werkgroep Jet en Jan” in onze
heemkundekring (Ineke van Rijen, Janny van Geel,
Mieke van Leuven en René Konings) is de
afgelopen maanden flink aan de slag gegaan om
Janneke Kingma daarmee het verhaal van Jet en Jan
van Roosendaalse elementen uit 1910 te voorzien.
Onze medewerking bestaat niet alleen hieruit, maar
ook in het begeleiden van de kinderen bij hun
bezoek aan het museum.
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Op deze manier proberen we als heemkundekring
om een basis te leggen om ook de Roosendaalse
jeugd kennis te laten maken met het begrip
heemkunde. Wij zijn enthousiast en hebben er in
ieder geval veel zin in !
René Konings, voorzitter
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LEZING en EXCURSIE

LEZING TURF

In ons jaarprogramma 2007 hebben wij u
aangekondigd dat in het komende najaar op
zaterdag 20 oktober een excursie zou worden
gehouden en op 19 november een lezing. Het
definitieve programma wordt iets anders. Bij deze
nieuwsbrief ontvangt u ook twee uitnodigingen :
één voor een lezing op 1 oktober 2007 en één voor
een excursie op 20 oktober 2007. De dialezing die
op 1 oktober wordt gehouden met als titel ‘Een
dagje naar gisteren’ gaat over de geschiedenis van
het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem en
de excursie op 20 oktober is aanvullend op de
lezing. We gaan dan op bezoek in het Nederlands
Openlucht museum. Om teleurstellingen te
voorkomen : let op de inschrijvingsdatum voor de
excursie !
_________________________________________

Zoals u weet heeft onze heemkundekring naast de
tentoonstelling over de turfgeschiedenis van
Roosendaal, West Brabant en de Noorderkempen
“Turf, het bruine goud van Roosendaal” ook over
dit onderwerp een lezing beschikbaar. Deze lezing
is al op diverse plaatsen in West Brabant en
Roosendaal gehouden. Op 8 augustus j.l. is dat
gebeurd voor de leden van Probusclub Roosendaal
en verder staan nog op het programma : een lezing
op 18 oktober a.s. voor de Vereniging Kunst en
Cultuur van Huize de Brink in Roosendaal en op 12
december a.s. voor de Heemkundekring
Oudenbosch. De lezingen worden verzorgd door
onze secretaris Cor Rops met technische
ondersteuning door onze vice-voorzitter Christ van
Rooij. Voorafgaand aan de lezingen vertelt onze
voorzitter René Konings iets over onze
heemkundekring.

60 JAAR BRABANTS HEEM
Dit jaar bestaat Brabants Heem 60 jaar. Wat is er
dan toepasselijker dan dit te vieren in de
woongemeenschap waar de initiatiefnemer, pastoor
Binck, toen de scepter zwaaide. Brabants Heem wil
op zaterdag 6 oktober een prettige ontmoeting
organiseren met een congres over de herkomst en de
toekomst van de heemkunde in Brabant. Het gaat
dan niet om de geschiedenis en de toekomst van
Brabants Heem, maar om die van de
heemkundekringen. Op 6 oktober gaat dit congres
plaatsvinden in Alphen. Onze voorzitter René
Konings en onze secretaris Cor Rops, zullen de
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale op dit
congres vertegenwoordigen.
__________________________________________

EXPOSITIE GEMEENTEARCHIEF /
HEEMKUNDEKRING
Vanaf 14 september is in het VVV gebouw in
Rosada Factory Outlet een expositie te zien van het
Gemeentearchief Roosendaal over de Belgische
vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog. De
expositie is al eerder in het gemeentearchief te zien
geweest, maar is nu aanmerkelijk uitgebreid.
Hierdoor en vanwege het succes van de
tentoonstelling wordt de expositie nu in Rosada
voortgezet. De officiële opening vindt plaats op
donderdag 13 september door wethouder Cees
Lok. Deze tentoonstelling is mede tot stand
gekomen door medewerking van onze
heemkundekring. U bent van harte welkom !

______________________________________

REUNIE CORNELIUSSCHOOL
Op vrijdag 21 september a.s. houdt de 6e klas van
Meneer Wim Heijnen van de Corneliusschool een
reünie. Van de reüniegroep kregen we via Wim
Heijnen het verzoek om op die datum onze
heemkelder beschikbaar te stellen als
ontvangstruimte voor de reünisten. Het bestuur
voldoet graag aan dit verzoek. In de bestuurskamer
worden de oud-leerlingen van Wim om half zeven
ontvangen met koffie of thee en in de
tentoonstellingsruimte wordt een minitentoonstelling ingericht met materialen van de
Corneliusschool uit het privé bezit van Wim en uit
de collectie van de Heemkundekring. Rond acht
uur vertrekt men dan weer om op die avond de
reünie met de nodige festiviteiten in een locatie op
de Kade voort te zetten. De meeste reünisten komen
op de fiets ………
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JAARPROGRAMMA 2008
In de bestuursvergadering van augustus heeft het
bestuur gesproken over de invulling van het
jaarprogramma inclusief ledenactiviteiten voor
2008. Wij willen u in deze nieuwsbrief natuurlijk
ook kennis laten maken met dit jaarprogramma,
vandaar onderstaand overzicht. Voor wat betreft de
ledenactiviteiten in de aula moeten we wel een
voorbehoud maken : dit is natuurlijk nog
afhankelijk van de beschikbaarheid op de door ons
vastgestelde data van de aula van het Da Vinci
College. Als er iets verandert, laten wij u dat de
volgende keer in onze nieuwsbrief weten.
Overzicht jaarprogramma 2008
Januari 2008
Zaterdag 5 januari open huis
Maandag 21 januari bestuursvergadering
Maandag 28 januari lezing
Februari 2008
Zaterdag 9 februari open huis
Maandag 25 februari bestuursvergadering
Maart 2008
Zaterdag 1 maart open huis
Maandag 17 maart bestuursvergadering
Dinsdag 25 maart jaarvergadering met lezing
April 2008
Zaterdag 5 april open huis
Maandag 21 april bestuursvergadering
Donderdag 24 april excursie
Mei 2008
Zaterdag 3 mei open huis
Maandag 26 mei bestuursvergadering
Juni 2008
Zaterdag 7 juni open huis
Maandag 23 juni bestuursvergadering
Eind juni presentatie tijdschrift nr. 52
Juli 2008
Zaterdag 5 juli open huis
Maandag 21 juli bestuursvergadering
Augustus 2008

Zaterdag 2 augustus open huis
Maandag 25 augustus bestuursvergadering
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September 2008
Zaterdag 6 september open huis
Maandag 22 september bestuursvergadering
Zaterdag 27 september excursie
Oktober 2008
Zaterdag 4 oktober open huis
Maandag 20 oktober bestuursvergadering
November 2008
Zaterdag 1 november open huis
Maandag 10 novemberlezing of muziekavond
Maandag 17 november bestuursvergadering
December 2008
Zaterdag 6 december open huis
Maandag 22 december bestuursvergadering
Eind december presentatie tijdschrift nr. 53
_________________________________________

Stukske dialect
RÒÒKENDE MÈÈREL
D’r is ne tijd gewiest, da wij n’n èg aare en ikke op
twee bééne liep.
Toen z’in Fraansiscus besloote de lienkerkaant van
m’n lòòpwaark t’àlvéére waar ’n rolstoel
noodzaokelijk toen’k naor uis kwaam om daor te
prebéére d’r nog wa van te maoke. Iedere morge
kwaam ‘r un zuster om me te verzùrge en te wasse.
‘k Aar dan al g’eete, waar geschòòre en aar nerges
aanders zin in as de keukedeur oope te gooie en mee
munne rolstoel in de deuroopenieng te gaon zitte en
te geniete van òòns tuintje mee d’n èg en veul
vogels. ‘k Waar vroeger ok al tot d’ontdekking
gekomme, dadd’t gevleugeld vee gèère rezijntjes
lustte. Mèèrels en lijsters aare gaauw dur, da ze daor
vortaon iedere morge op konne reekene en zaate te
wachte, tot de gerdijne oopegienge en spronge soms
mee drieje tegelijk op òònze plets om ruzie te
maoke wie de mééste te pakke kon krijge. Da waar
vroeger wel ’s aanders. ‘ne Merel nestelde z’n eige
toen in ’n vroeger nesje van n’n lijster. Die kende ’t
klappe van de rezijnestrooier as gin aander. A’k
naor de klieko achter in de tuin liep, vloog ie me
achternao en bleef daor wachte tot ik strooide. Soms
lee ‘k vier of vijf rezijne op de klieko. IJ pikte ze
daor één vor één op, slikte ze dur z’n klein strotje en
aar dan wir effe genogt. De volgede keer lee ‘k ze
op n’n tuinaandschoen, floot en daor waar t’ie, keek
de kat uit de bòòm en begon mee z’n maol. Nao ’n
paor daoge lee ‘k ze op m’n aand. Zelfs da lukte.
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IJ aat uit m’n aand en of ‘k nou aon de klieko stong
of aon de tuintaofel zaat, fluite, komme en eete.
We waare de beste vriende geworre. Da wier binne
’n paor daoge aanders, D’n eg wier geslòòpt en
binne ’n alve week stong ‘r ne schuttieng en waare
tientalle vogels as’t waore op straot gezet. In’t
begien zaagde ze nog wel’s, mar van lieverlee wier
d’n òòp kleiner en bleeve alléén de méést fanatieke
over. Bij ’t strooje wier volop ruzie gemaokt en
zelfs de rezijne wiere uit mekaors smoelwaarkskes
gepikt. Errie waar t’r wir genog dus. A’k ‘smorges
de deur oopedee, zaate ze al braof en gebroederlijk
op de schuttieng of in n’n bòòm te wachte, deeje net
of ze me nie zaage, mar zo gaauw a’k m’n aand in
de pot mee rezijne stook, gienge inééns de kopkes
recht en zaat elke vogel in de startoudieng.. Schuin
tegenover de keukedeur stong ’n klein bòòmeke.
Vlak daoronder stong wa wienterard groen. Tot
gròòte ergernis van m’n vrouw gooide n’ik daor wel
‘s ’n peuk van ’n sigaorke in. Want ròòke aar’k nog
nie afgeléérd mar dee ’t mee maote. Op n’n dag
waar ’t nogal druk in de tuin, want overwienterende
spreeuwen deeje ok mee aon ’t spelleke. M’n
sigaorke waar zo goed as op. Ik dook in de
rezijnepot en naam ’n vol aand vanweege de drukte
en mee d’ak gooide braandde n’ik m’n lip aon de
veuls te klein geworre peuk in munne mond. Ik tufte
n’m richting wienteraard groen en de vogels vochte
ondertusse om de rezijne. Terwijl ik zaat te geniete
van ’t schouwspel zaag ‘k inééns uit ’t groen n’n
mèèrel komme mee n’n braandende peuk in z’n
toeterke. Wa waar t’ad ’n gezicht. ’t Restaant aon
vogels waar zo geschrokke van da vremd vogeltje,
dasse in ’n mum van tijd de piekelee uit waare.

Jammer, da’t ie gin petje ‘nop aar, dan aar’k
éélemaol in ’n deuk geleege.
Kees Tadijn
Overgenomen uit I.R.I.S. Scoop.
Clubblad voor recreatieve sportvereniging voor
gerevalideerde (ex)hartpatiënten in West
Brabant, Roosendaal.
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