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TWIJFEL
Het is zondag 2 december, de kachel brandt, het is
buiten koud, het regent en de wind waait hard door
de bomen. Er is geen twijfel mogelijk : het is maar
weer eens slecht weer. Of toch wel twijfel : zou de
goede sint wel komen ? Naar buiten kijkend heb ik
medelijden met de goedheiligman en zijn knechten
die in deze barre tijden dak op en dak af moeten
met die zware zakken met cadeau’s. Zou hij nog
niet weten dat hij vanaf volgend jaar te maken krijgt
met een eigen risico in zijn zorgverzekering ? Maar
zonder twijfel : ze doen leuk werk voor alle
kindertjes zo in deze dagen. Alhoewel sommige van
die kindertjes wel twijfelen. Onze kleinzoon van
zeven : “Opa en oma, ik heb nou al drie
verschillende sinterklazen gezien. Als-ie zich straks
uitkleedt, is het een gewone meneer, denk ik” om
vervolgens zonder enig spoor van twijfel te
verkondigen dat “Sinterklaas op de televisie de
echte is”.

Pagina 1

En dat we dat kunnen is voor het grootste deel te
danken aan onze vrijwilligers die zich ook weer dit
jaar met volle medewerking voor hun
heemkundekring hebben ingezet. Daarvoor past
alleen al bijzondere dank !
Dit jaar nadert zijn einde. Een jaar waarin ieder van
ons ongetwijfeld weer zijn eigen geluk en blijdschap
maar ook zijn verdrietige of ontroerende momenten
heeft gehad. Dat maakt het leven niet altijd even
gemakkelijk maar het geeft hopelijk wel voldoende
energie om het nieuwe jaar positief en met
vertrouwen tegemoet te gaan in de wetenschap dat
we er allemaal voor elkaar kunnen en moeten zijn.
Met deze gedachten wens ik u persoonlijk en uw
familieleden goede kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar toe.
René Konings, voorzitter heemkundekring
De Vrijheijt van Rosendale

Ook de leerlingen van scholen hebben twijfels :
zullen we wel of niet gaan staken en zullen we wel
of niet het stadskantoor gaan verbouwen ? Niet
zeuren : makkers staakt uw wild geraas en gewoon
doorgaan met leren.
We hebben er overigens in onze heemkundekring
ook een twijfelaar bij. Als u in de heemkelder komt,
kunt u niet om die twijfelaar heen : een mooi oud
grenen ledikant uit 1880 met een lekker zacht bedje
van kapok (waar je zo’n lekker kuiltje in kan maken)
staat uitnodigend in onze heemkelder te pronken.
Mocht u twijfelen : de bestuursvergaderingen
worden al sinds jaar en dag in een andere ruimte
van onze heemkelder gehouden.
Zonder enige twijfel : het gaat goed met onze
heemkundekring. Het ledental stijgt nog steeds, de
ledenactiviteiten worden goed bezocht en voor de
rest timmeren we ook volop aan de weg. We laten
regelmatig onze heemkundekring in Roosendaal en
daarbuiten zien en ook deze nieuwsbrief is weer
een weergave van wat we hebben gedaan of nog
willen gaan doen. Ik wil deze nieuwsbrief wat dat
betreft graag in uw aandacht aanbevelen. We
hebben ook een overzicht opgenomen van de
activiteiten die we dit jaar naast onze gewone
activiteiten hebben gedaan.
Dat doen we niet om onszelf op de borst te kloppen,
maar het geeft wel een beetje weer waar we als
heemkundekring allemaal mee bezig zijn.
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ARNHEM
De zon steeg stralend op, die zaterdag toen we met
een volle bus richting Arnhem en het
Openluchtmuseum reden. Het werd een zeldzame
herfstdag. En een dag vol interessante
belevenissen. Eerst koffie met appeltaart in Het
Paard van Marken (een merkwaardige naam) waar
later ook een uitstekende lunch gereed stond.
In groepen met gidsen wandelden we langs de heel
oude, maar ook nieuwere bouwsels. Niet alleen een
herbouwde plaggenhut uit Drenthe, even goed een
vakantiehuisje van Rietveld. En een hele reeks
molens, zowel een standerd molen zoals er hier een
in de Kroeven staat, als een zaagmolen, waar hele
boomstammen doorheen gleden en planken
werden.
De meeste oude boerderijen en andere gebouwen
zijn steen voor steen afgebroken, genummerd per
steen en balk en in Arnhem door vaklui weer
herbouwd. Niet altijd kon dat. Zo bijvoorbeeld met
een boerderij die moest wijken voor de HSL. Net op
tijd kreeg het museum er lucht van en kon ze de
boerderij ‘meenemen’. Maar de keiharde cement
maakte slopen onmogelijk en dus zijn de muren in
moten gezaagd en zo knap weer samengevoegd,
dat je het niet kon zien, tenzij de gids het aanwees.
En je leert ook eens waar gezegden vandaan
komen. ‘Een mooi optrekje’ bijvoorbeeld komt van
plat op de grond samengevoegde gebinten die
overeind werden getrokken. En wanneer je ‘onder
de pannen’ was geraakt, was dat omdat je geen
rieten dak, goedkoop toen, maar een pannendak,
toen duur, had.
Interessant die verzamelingen in een ingenieus
gebouw. Duizenden spaarpotten, een wand vol
kruisbeelden, allerhande poppen en beeldjes en,
echt extreem, kotszakken van bijna alle
vliegtuigmaatschappijen ter wereld. Afgezien van de
duizenden oude jurken en kostuums veilig
opgeborgen.
En je kon ook nog eens met oude elektrische
trammetjes het hele terrein rond en uitstappen waar
je wilde. Onze halte was het Brabants café uit
Budel, waar je echte ouwe kon drinken.
Eigenlijk was die ene dag niet genoeg om alles te
bekijken. In onze plattegrond telden we liefst 55
gebouwen, van duiventil tot een vierkante
Limburgse herenhoeve.
En het kwam allemaal, omdat Wim Heijnen vorig
jaar in Zwitserland op vakantie, een van de
directeuren van dit museum ontmoette.
Nol Verkouteren
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OPROEP WERKGROEP
GENEALOGIE
Binnen de werkgroep genealogie is er momenteel
behoefte aan nieuwe leden. Het is wenselijk dat
nieuwe leden beschikken over enige kennis van
genealogie ; daarnaast zijn de huidige leden altijd
bereid om nieuwe personen met raad en daad
terzijde te staan bij een genealogisch onderzoek.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Cor
Koolen, telefoon 0165-569913 of via e-mail adres
koolen385@zonnet.nl
Cor Koolen, voorzitter werkgroep genealogie

_____________________________
HEEMQUIZ
Wat een avond alweer, die vrijdagavond 16
november. Twee volle auto’s met, namens onze
heemkundekring, tien deelnemers aan de
Regionale Heemquiz, die ditmaal in Wouw werd
gehouden.
En het werd een leerzame maar vooral ook
gezellige avond. De opdrachten logen er niet om, er
werd door de vijftien deelnemende teams van
heemkundekringen uit West Brabant menig
zweetdruppeltje gelaten. In acht theorierondes
stelde Veronique Roeg de vragen over
gebeurtenissen in het jaar van oprichting van de
Heemkundekring Wouw (1982), maar ook politiek,
natuurkunde en cryptische omschrijvingen van
plaatsen kwamen aan de orde. Verder waren en
nog twee rondes met doe-vragen. De uitslag was
spannend. Lang stonden wij samen met de
heemkundekring uit Bergen op Zoom op de tweede
plaats, maar uiteindelijk werd Heemkundekring De
Honderd Hoeven uit Hoeven met 216 punten de
winnaar. Heemkundekring De Vrijheijt van
Rosendale behaalde met 195 punten de vierde
plaats. Volgend jaar dus naar Hoeven !

_____________________________
WIJZIGING JAARPGRAMMA
2008
In onze vorige nieuwsbrief hebt u kennis kunnen
nemen van het jaarprogramma 2008 van onze
heemkundekring. Hierop is een wijziging van
toepassing, omdat we op dinsdag niet in de aula
van de school terecht kunnen in verband met
avondonderwijs. Dit betekent dat de jaarvergadering
die gepland stond voor dinsdag 25 maart 2008 is
verplaatst naar maandag 31 maart 2008.
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OPEN HUIS IN 2008
Zoals gebruikelijk is er ook volgend jaar aan het
begin van elke maand weer open huis in onze
Heemkelder. De data zijn onlangs vastgesteld door
het bestuur. U bent van harte welkom op 5 januari,
9 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2
augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 6
december. Steeds op zaterdagochtend van tien uur
tot half een.
________________________________________

TRADITIES VAN NEDERLAND
Ineke Strouken, directeur van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur heeft ons gevraagd om
in he
t kader van het Jaar van de Tradities 2009 de
volgende oproep te plaatsen. Wij voldoen vanuit het
heemkundige aspect vanzelfsprekend graag aan dit
verzoek.
Doe mee met de verkiezing van de belangrijkste
tradities van Nederland.
Het immaterieel erfgoed staat de laatste tijd erg in
de belangstelling, nadat Unesco in 2003 zijn leden
opgeroepen heeft om ook dit erfgoed te
beschermen. In Nederland buigt het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur zich over de vraag welke
tradities en rituelen tot ons immaterieel erfgoed
behoren. Daarom vragen wij aan iedereen in
Nederland om zijn of haar tradities aan ons op te
sturen. Laat ons weten welke tradities u belangrijk
vindt door ons een brief te sturen of de enquete op
www.volkscultuur.nl in te vullen. In het Jaar van de
Tradities 2009 zal het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur een lijst publiceren van de honderd
meest genoemde tradities en deze ook
documenteren in boekvorm en op de website. Veel
dank !
Nederlands Centrrum voor Volkscultuur
F.C. Dondersstraat 1
3572 JA Utrecht
_________________________________________

WAUW
De expositie Wauw ! van het Noord Brabants
Museum gaat over de jaren ’70, een roerige periode
waarin veel gebeurde met gevolgen voor de
daaropvolgende decennia. De expositie loopt nog
tot en met 27 januari 2008. Het Noord Brabants
Museum aan de Verwerstraat 41 in ’s
Hertogenbosch is op dinsdag tot en met vrijdag

pagina 3
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag
en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De entree
bedraagt 4,50 euro, kinderen gratis. Meer informatie
kunt u vinden op www.noordbrabantsmuseum.nl

__________________________________

WEST-BRABANT à LA CARTE
Vanaf 16 december 2007 tot en met 15 juni 2008
exposeren het Markiezenhof Bergen op Zoom en
Museum Tongerlohuys Roosendaal een bijzondere
collectie historische kaarten uit de achttiende en
negentiende eeuw van de West Brabantse
landmetersfamilie Adan. Deze kaarten zijn vaak
buitengewoon fraai en bieden bovendien veel
informatie over de geschiedenis van de regio. De
expositie West Brabant à la Carte gaat ook over het
vak van landmeten, het maken van kaarten en de
familie Adan. Een aanrader voor liefhebbers van
historische kaarten en belangstellenden voor
regionale geschiedenis.
________________________________________

SCHENKINGEN
We hebben tijdens onze openhuis dagen en op
onze werkmiddagen op dinsdag weer veel
schenkingen ontvangen.
C. Aarts, mevr. Boeren, mevr. de Bont, J. v.d.
Bouwhuijsen, A. de Bra, mevr. Burgerhof, P. van
Hassel, W. Heijnen, L. Heirbaut, Fr. Jansen, mevr.
L. Jongstra, mevr. L. den Ouden, mevr. E. Romme,
mevr. A. de Ruijter-van Oers, A. Theunisse, J.
Veraart, P. Verbiest, A. Verkouteren, A.
Verwijmeren, G. de Vos, J. Walravens, mevr. v.d.
Westen-Verdult, G. Weisscher en mevr. E.
Wijnings.
Alle schenkers, wederom hartelijk dank !

__________________________________

DAGDROMEN
Ik ben vaak op zoek naar plekkies
van die oer-brabantse stekkies
waar ik me dagdromend zie wonen
temidden van weilanden, bloemen en bomen
Ver van de stad, het lawaai en gemier
Genietend van de rust en mussengetier
en het gezelschap van aardige mensen
zal ik verder niets meer hoeven te wensen
Bron : uit de bundel Als ik het voor ’t zeggen
had … door André Verwijmeren
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ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING 2007
Zoals in het voorwoord van deze nieuwsbrief al is aangegeven,
heeft onze heemkundekring een druk, maar leuk jaar achter de
rug. Om u een indruk te geven van wat er allemaal is gebeurd
buiten de traditionele ledenactiviteiten, open huis dagen en
bestuursvergaderingen laten wij u hieronder in een overzicht zien
wat er zoal de revue is gepasseerd.
•
22 januari 2007
Onze heemkundekring (Cor Rops en Christ van Rooij) houdt in
de Eratozaal een lezing over de turfgeschiedenis van
Roosendaal, West Brabant en de Noorderkempen voor de leden
van de vakbond de Unie.
•
24 januari 2007
We ontvangen een delegatie van de Protestantse Kerk
Nederland in Roosendaal op onze turftentoonstelling in Rosada
•
1 februari 2007
We krijgen hoog bezoek op onze turftentoonstelling.
Commissaris van de Koningin Hanja May-Weggen en
gedeputeerde van Cultuur Wim Luyendijk van de provincie Noord
Brabant bezoeken Roosendaal en krijgen ook een rondleiding
over onze tentoonstelling. Daarna ontvangen we een delegatie
van de ZLTO op de tentoonstelling.
•
13 februari 2007
Een klas van het Norbertus College in Roosendaal bezoekt in de
voormiddag onze tentoonstelling in Rosada. In de namiddag
volgt een rondleiding voor de leden van Probus uit Roosendaal
•
10 maart 2007
De VVV uit Kalmthout bezoekt de turftentoonstelling in Rosada
voor een rondleiding.
•
4 april 2007
Cor Rops (secretaris) en René Konings (voorzitter) bezoeken in
Zundert de Regiovergadering van Brabants Heem met daarna
een rondleiding door het oude Gemeentehuis van Zundert.
•
13 april 2007
Het Protestants Christelijk Onderwijs in Roosendaal bestaat 100
jaar. Onze heemkundekring heeft door historisch onderzoek
meegewerkt aan het jubileumboek
•
22 april 2007
Onze heemkundekring is uitgenodigd voor de opening van het
toeristenseizoen in Kalmthout. Een delegatie van ons bestuur gaf
acte de présence
•
24 april 2007
Onze heemkundekring (Cor Rops, Christ van Rooij en René
Konings) heeft voor onze collega-heemkundekring in Willemstad
een lezing gegeven over de turfgeschiedenis van West Brabant
•
26 april 2007
De lezing over de turfgeschiedenis doen we (Cor Rops, Christ
van Rooij en René Konings) ook in Roosendaal in de St. Jan
voor de Ver. van Gepensioneerde Ambtenaren van de Gem.
Roosendaal. ’s Avonds zijn Cor Rops en René Konings
aanwezig op de vergadering van Brabants Heem in Oirschot
•
4 mei 2007
Cor Rops en René Konings worden geïnterviewd door een
journalist van een Roosendaals weekblad over de
turfgeschiedenis en de turftentoonstelling
•
24 mei 2007
Onze heemkundekring gaat op excursie naar Mechelen
•
28 mei 2007
Onze turftentoonstelling in Outlet Center Rosada beleeft zijn
laaste dag. Ruim 6000 bezoekers.
•
10 juni 2007
Op zondag 10 juni werken Cor Rops en René Konings mee aan
een directe uitzending van het radioprogramma Brabant Leeft
van Omroep Brabant.
•
23 juni 2007
Het bestuur van Brabants Heem bezoekt West Brabant. Na
Oudenbosch wordt ook Roosendaal bezocht. Wij ontvangen het
bestuur in onze Heemkelder
•
26 juni 2007
Feestelijke presentatie van nummer 50 van ons tijdschrift in Anno
1810 aan de Bloemenmarkt
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•
1 augustus 2007
Onder de deskundige leiding van Cor Rops introduceert onze
heemkundekring de nieuwe fietstocht door het Gastels Laag via
Oudenbosch, Bosschenhoofd, Zegge, Rucphen en het Laagveld
terug naar Roosendaal
•
8 augustus 2007
Onze lezing over de turfgeschiedenis van Roosendaal houden
we voor de leden van de Probusclub De Kring uit Roosendaal
•
7 september 2007
In het kader van Open Monumentendag wordt onze voorzitter
geïnterviewd door het programma Vandaag van TV & Co. ’s
Middags wordt het nieuwe monumentenbeleid van Roosendaal
gepresenteerd
•
10 september 2007
Cor Rops en René Konings gaan vandaag onze collega’s van
Heemkundekring De Vierschaer in Wouw feliciteren met hun 25jarig bestaan
•
13 september 2007
Het Gemeentearchief Roosendaal opent in samenwerking met
onze heemkundekring een nieuwe tentoonstelling in Rosada.
Onderwerp : Belgische vluchtelingen in de 1e Wereldoorlog
•
21 september 2007
De leerlingen van de 6e klas van 1966/1967 van de
Corneliusschool met hun toenmalige onderwijzer meneer Wim
Heijnen houden een reünie. Voordat de reünie begint wordt men
ontvangen en rondgeleid door een speciaal voor deze
gelegenheid ingerichte tentoonstelling in onze heemkelder
•
1 oktober 2007
Mieke Smallegange-Finke, ambassadeur van het
Openluchtmuseum in Arnhem houdt voor onze leden een lezing
over de geschiedenis van het Openluchtmuseum
•
6 oktober 2007
Vandaag zijn Cor Rops en René Konings te gast in Alphen ter
gelegenheid van het 60 jarig bestaan van Brabants Heem. Een
uitermate informatief en onderhoudend programma
•
10 oktober 2007
Start van het educatief project Jet en Jan voor groep 5 van de
basisschool in Roosendaal met medewerking van Museum
Tongerlohuys, Gemeentearchief, Cultuurlinc en onze
heemkundekring. Het project heeft een doorlooptijd van 5 jaar.
Namens onze heemkundekring werken Ineke van Rijen, Janny
van Geel, Mieke van Leuven en René Konings mee aan dit
project
•
18 oktober 2007
Onze lezing over de turfgeschiedenis houden we (Cor Rops,
Cees Dekkers en René Konings) deze keer voor de Vereniging
Kunst en Cultuur van Huize De Brink in Roosendaal
•
20 oktober 2007
Excursie naar het openluchtmuseum in Arnhem
•
7 november 2007
Cor Rops en René Konings bezoeken in Bergen op Zoom de
regiovergadering van Brabants Heem met daarna een
rondleiding door de Ontmoetingskerk
•
16 november 2007
We (Nol Verkouteren, Jan Jongmans, Jan v.d. Bouwhuysen, Leo
Notenboom, Piet van Leeuwen, Wim Heijnen, Mieke van Leuven,
Janny van Geel Christ van Rooij en René Konings) doen mee
met de Heemquiz in Wouw. We behalen de vierde plaats
•
22 november 2007
Najaarsvergadering van Brabants Heem in Oirschot. Helaas
moeten we ons deze keer excuseren.
•
23 november 2007
Opening van de tentoonstelling over de geschiedenis van Nispen
in Nisipa. René Konings is namens onze heemkundekring
aanwezig
•
8 december 2007
Onze heemkundekring presenteert zich op de kerstmarkt van
Heerma State aan de Heerma van Vossstraat
•
12 december 2007
De lezing over de turfgeschiedenis wordt ditmaal verzorgd door
Cor Rops, Christ van Rooij en René Konings voor de leden van
de Probusclub in Oudenbosch. ’s Avonds presentatie van ons
tijdschrift nrs. 51 in de zaal van Ersa in de kelder van het Da
Vinci College.

