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De dynamische regio
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u laten
weten dat Rabobank Roosendaal-Woensdrecht
ons voor alle leden van onze Heemkundekring
het prachtige boek De dynamische regio
cadeau heeft gedaan.
Velen van u hebben al gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om het boek in onze Heemkelder
af te halen (we zijn al ongeveer door de helft
van de 650 boeken heen).
Voor diegenen, die daarvoor nog niet in de
gelegenheid waren: het boek is nog steeds af
te halen in onze Heemkelder (ingang Laan van
Wallonië / grote parkeerterrein Da Vinci
College) op onze open-huis-dagen op de
eerste zaterdag van elke maand van tien uur
tot half een op 4 juli, 1 augustus en 5
september en als extra mogelijkheid ook op
onze werkmiddagen op dinsdagmiddag
eveneens in onze Heemkelder van half twee
tot half vier.
Nogmaals: het is een prachtig en informatief
boek over de geschiedenis van West Brabant
en hoort eigenlijk in elke boekenkast van een
heemkundelid te staan. Wij ontmoeten u graag
in onze Heemkelder!

René Konings
______________________________________

Nieuwe werkgroep Fotoarchief
Onze Heemkundekring heeft in haar archief
ruim 4000 foto‟s die op enige manier
betrekking hebben op Roosendaal en haar
bewoners. Een aantal van deze foto‟s zijn ook
aanwezig in het Gemeente Archief en zijn
gepubliceerd op de website van het Archief en
zo door iedereen te
bekijken:(http://photobase.roosendaal.nl/scripts
/archief.dll/search).
Omdat wij vinden dat ook onze (nog niet elders
gepubliceerde)foto‟s voor iedereen te zien
moeten zijn, hebben wij het plan opgevat een
werkgroep te starten die zich met deze grote
en tijdrovende klus gaat bezig houden.
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Een groot aantal zaken met betrekking tot
deze werkgroep moet nog worden ingevuld.
Dat wordt dan ook een van de eerste taken.
Vervolgens gaan we dan aan het werk waarbij
we, in samenwerking met onze Werkgroep
Archief, gaan selecteren, beschrijven etc. We
maken bij onze werkzaamheden eveneens
dankbaar gebruik van de ervaring en
deskundigheid van het Gemeente Archief.
Heeft u interesse om in deze werkgroep mee
te werken, neem dan contact op met ons
bestuurslid en webmaster Christ van Rooij. Hij
is telefonisch te bereiken 0165 543463 of per
e-mail crooij@xs4all.nl.
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Excursie naar Gent
Donderdag 23-04-2009 zaten we met 62
personen in de bus naar Gent. Het was een
frisse morgen, maar het zonnetje scheen en
het beloofde een mooie dag te worden.
De stemming zat er al direct goed in. De reis
verliep spoedig en tegen 10 uur zaten we aan
de koffie met appelgebak.
Tegen kwart voor elf was er een afspraak met
de gids en in drie groepen verdeeld, begonnen
we aan de rondleiding.
Voor de Sint Baafskathedraal kregen we uitleg
over de bouw van de kathedraal en binnen
werd er veel verteld over het Lam Gods en de
bouwmaterialen en ook een bezoek aan de
crypte was heel indrukwekkend. Daarna was
het tijd voor de lunch.
Na de middag vertrokken we met dezelfde gids
om een stadswandeling te maken, onderweg
kregen we veel uitleg over de gebouwen langs
het water, ook bezochten we het Patershol met
de nauwe straatjes. Nu naar het Huis van Alijn,
het museum met voorwerpen uit ver vervlogen
tijden, op het terras even uitrusten en genieten
van fris en koffie.
Daarna terug naar de bus en richting
Roosendaal, het was een fijne dag en voor
herhaling vatbaar. De gidsen waren
onvermoeibaar, maar ook ons bestuur heeft
zijn steentje bijgedragen.

Fam. Vissers
_____________________________________

Bid- of gedachtenisprentjes
Op onze website is onder de knop “Collecties”
een overzicht te vinden van alle (momenteel
ruim 13.000) bidprentjes (gedachtenisprentjes)
die onze Heemkundekring in haar bezit heeft.
Een of twee keer per jaar wordt dit overzicht
bijgewerkt.
Dit bestand is een welkome bron van gegevens
voor diegene die bezig zijn met
stamboomonderzoek. Er wordt dan ook
regelmatig gebruik van gemaakt. Desgewenst
kunnen geïnteresseerden ook een kopie van
het van bidprentje opvragen. De kopie- en
verzendkosten worden dan natuurlijk in
rekening gebracht.
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Heeft u nog bidprentjes (heel oud, oud of
recent) in uw bezit en u wilt er afstand van
doen, dan doet u er velen een groot plezier
mee door deze te schenken aan onze
Heemkundekring. Zo proberen wij onze
verzameling zo uitgebreid mogelijk te
maken.
De criteria die wij hanteren voor opnamen in
ons bestand zijn:
 De overledene moet geboren en/of
gestorven zijn in Roosendaal dan wel
 de overledene is niet geboren en/of
gestorven in Roosendaal maar wel
tijdens haar/zijn leven van bijzondere
betekenis geweest voor Roosendaal.
Schenkingen kunnen op verschillende
manieren gebeuren door:
 Af te geven op iedere 1ste zaterdag van
de maand tussen 10.00 en 12.00 uur of
iedere dinsdagmiddag tussen 13.30 en
16.00 uur in onze Heemkelder;
 In een gesloten enveloppe af te geven
bij ons secretariaat Nispensestraat 115,
Roosendaal;
 Telefonisch of per e-mail contact op te
nemen met de werkgroep bidprentjes:
de heer Leon Antonissen 0165
554395, leonantonissen@versatel.nl .
 Een van de bestuursleden van onze
Heemkundekring te benaderen.
Vast bedankt mede namens vele
stamboomonderzoekers.

Christ van Rooij (vicevoorzitter)
__________________________________

Bibliotheek
In onze vorige nieuwsbrief plaatsten wij een
eerste overzicht van de eerste categorie
boeken. Al snel werd duidelijk dat dit niet zou
gaan werken. Het zou jaren duren voordat alle
boeken de revue gepasseerd zouden zijn.
Daarom is besloten om alle titels te bundelen
en in een map ter inzage in de heemkelder
neer te leggen.
In de volgende nieuwsbrieven kunt u voortaan
een overzicht zien van de nieuwe boeken die in
het desbetreffende kwartaal geschonken zijn.
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Bericht van de werkgroep Archeologie
Beste mensen, sinds 28 mei 2009 is vanuit de
Heemkundekring, een nieuwe werkgroep
opgericht, en wel de werkgroep Archeologie.
U zult zich misschien afvragen, wat voor doel
heeft deze werkgroep Archeologie. In het kort
zal ik trachten daar een invulling aan te geven.
Wanneer er in de regio Roosendaal een
Archeologische opgraving plaats vindt, hopen
wij als werkgroep daarbij betrokken te worden,
middels de Stadsarcheoloog.
Ook is het mogelijk om met een aantal leden
"het land op te gaan" om bv. proefboringen te
doen, omdat we denken dat er misschien ooit,
·een oud gebouw heeft gestaan. Het is ook
mogelijk om met elkaar met een
metaaldetector op een maïsland te gaan
zoeken.
Alle opgegraven elementen, zoals munten,
aardewerk scherven, ect determineren, en
vooral het elkaar uit leggen wat het is en bv.
hoe oud.
De diverse lezingen die in de toekomst worden
gehouden, kunnen vooral duidelijkheid
verschaffen, waar iets gemaakt hoe het
product genoemd wordt, en zeker zo leuk hoe
oud het is.
Graag wil ik jullie als Bas Nobel, voorzitter van
deze werkgroep uitnodigen om lid te worden
van de werkgroep Archeologie.
Het feit dat je geen of weinig verstand heeft
van Archeologie is niet belangrijk, door het
mee lopen en het enthousiaste van de groep,
·leer je van zelf. Indien je denkt dat het je leuk
lijkt of dat je er misschien nog meer van zal
willen weten, bel gerust 0651039651.
De eerste foto, zijn aardewerk scherven en
verder metaalvondsten (gedaan met een
metaaldetector) op een maïsland.
De 2e foto is een pijlspits uit het Mesolithicum,
7500 jaar voor Christus, gevonden op een
maïsland in de gemeente Rucphen.

Bas Nobel

_____________________________________

Overzicht Agenda
DAG

DATUM

TIJD

PLAATS

ACTIVITEIT

2009
Zaterdag

4 juli

10.00Heemkelder
12.30

Maandag

20 juli

19.30 Heemkelder Bestuursvergadering

Open huis

Zaterdag

1
10.00Heemkelder
augustus 12.30

Maandag

17
19.30 Heemkelder Bestuursvergadering
augustus

Open huis

Zaterdag

5
10.00Heemkelder
september 12.30

Maandag

21
19.30 Heemkelder Bestuursvergadering
september

Zaterdag

26
september

(Voorlopig)

Open huis

Excursie
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Zomaar un leutig liedje over de
kaai

De Kaai
Tuis em‟ ik nog nun.. ouwe fiets,
„t is niemir veul, ooit wáár ut iets
van Piet van Benthem van de Kaai !
Ons Moeder aar, un groot gezin.
Ne… nuwe... zaat er dus nie in..,
den deze kwaam nog, van ons Paai.
______
Die Kaai, ik wit nog oewut waar,
ne nillen aand´re wereld daor.
As ikkur is un pient gieng pakke
waare ze leutig… en gastvrij..,
en meejstal..oknog blij dur bij,
al aare…ze.., gin cent te makke !
______
1e Refrein
En langs….de bomen van ‘de Schuiven’
zaag ik, de Belze stoomtrein staan
Ik was een kind, en moest maar waachte,
tot attie … ooit…voorbij.. zou gaan
______
Mar ik wier grooter, dus zaat ik
graog op un barkruk bij de Tik
leutig cafeeke, aon de schuive
Naost Janus Somers en z‟n maat
die sproken daor tot s avonds laot
van wedstrijdvliege mee de duive
______
Maar,.. aar.. ut vrouwke gin geduld
moeste jirst naor Bart, vor boere zult,
of naor Jo Stouthart om sauciessen.
Trug stinge, ….ongeloge waor…
wir un paor piente vor oe klaor.
Ge konder welwir goed vaan piese.
______
2e Refrein
En langs… de bomen van de Schuiven
As daor…die ouwe stoomtrein stong
sting ik te waachte, emmar waachte,
Of attie… ooit…. nog ope gong.
______

Ze flikten ut wir keer op keer,
die plannemaokers van weleer
van „Oewe gulde vor Oeganda‟.
mee middestaanders voor de kaar
dan worrut wellis… watte baar.
Alleenig : op de kaai, daar kan da!

_____
Soms kwaam dur wir zo‟n wild idee
dan dee ok elleke Kaaiman mee
en gieng ok zelf.. durrin gelove…
Die Kaai waar ze ontzettend lief
Ze wieren al gelijk aktief
as iemand brulde : “Kaaike Bove !”
______
3e Refrein
In…mijn..gedachten aan ‘de Schuiven’
komt steeds … die ouwe stoomtrein aan.
Ik was een kind…, hoe kon ik weten..,
dat die, nooit meer… voorbij zou gaan.

_____
Tekst Ad Vriens

Melodie: Langs het tuinpad van mijn
vader.

