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turfgeschiedenis, een zeer geslaagde excursie naar
het Belgische Bornem, overleg van en met onze
werkgroepen, bestuursvergaderingen, open huis
dagen, bijeenkomsten met collega-heemkundekringen en overige instellingen, die zich op welk
gebied dan ook bezighouden met ons culturele
erfgoed, onze presentatie en deelname aan de
Dag van de Biodiversiteit, het organiseren van een
erg geslaagde turffietstocht door West Brabant en
de Noorderkempen in België (Cor Rops mocht
toch weer 30 deelnemers verwelkomen) en last
but not least een aantal lezingen door Cor Rops
over onze turfgeschiedenis voor heemkundekringen in de regio en overige instellingen.

Op een mooie pinksterdag ……
Dit liedje kent u ongetwijfeld nog uit de bekende
musical Heerlijk duurt het langst van Annie M.G.
Schmidt en Harry Bannink, steeds eindigend op :
ik wou dat ik nog een keer aan het handje lopen
kon, op een mooie pinksterdag, samen in de zon.
Het is weer pinksterdag, nu in 2011 en ook nu
schijnt de zon weer. Een mooie tijd om weer
samen tijdens een wandeling aan het handje van
….. van de natuur te genieten of een eindje te
gaan fietsen. Alhoewel, zo langzamerhand breekt
de vakantietijd weer aan en ook daarvoor moeten
de nodige voorbereidingen getroffen worden.
Vakantietijd of niet, het heemkundewerk gaat
gewoon door, zij het in een wel wat rustiger sfeer.
We hebben wel drukke maanden achter de rug. Ik
geef u een kleine bloemlezing : een regio- en de
algemene vergadering van Brabants Heem, een
symposium over de Westbrabantse

En intern draait natuurlijk ook alles door : onze
werkgroepen zijn erg actief ! Het is goed om te
merken dat een heemkundekring zoals de onze,
gelukkig niet alleen draait op een bestuur, maar
meer nog op al die vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten voor onze Roosendaalse
geschiedenis.
En wat zou het fijn zijn, (ook voor onze inmiddels
730 leden) als we al dat werk ook straks kunnen
blijven doen in en op een voor onze heemkundekring geschikte plek. Ook daarvoor hebben we
onze contacten nodig, o.a. met het college van B
en W, onze gemeenteraad en met iedereen die
onze heemkundekring een warm hart toedraagt !
Zullen we, zoals in het liedje van die mooie
Pinksterdag, de komende tijd gebruiken om een
handje te zoeken, waarmee we op stap gaan naar
onze nieuwe huisvesting ? Graag, zou ik zeggen en
als we elkaar dan tegenkomen, laat het mij dan
meteen even weten of je iets gevonden hebt ?

René Konings, voorzitter
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Vrijwilligers gezocht
Voor de open monumentendag op zaterdag 10
september 2011 worden nog vrijwilligers
gevraagd. Belangstellenden kunnen zich opgeven
bij: Jan van Nassau
Middenstraat 44
4702 GE Roosendaal
Tel. 0165-545561
Of per Email jvnassau@roosend.demon.nl
Ineke van Rijen - van Eekelen

Schenkingen
De afgelopen periode hebben we weer vele
schenkingen mogen ontvangen van leden en nietleden. Hier zijn wij natuurlijk altijd heel erg blij
mee en daarvoor gaat onze dank dit keer uit naar:
Mevr. H. Beerendonk; Mevr. W. Pirée-Schepers;
Mevr. Wulms; Mevr. Meesters; Zr. Ancilla; Fam.
Van Bree; Dhr. A Bruijninckx; Dhr. R. Broeren; Dhr.
C. Koolen; Dhr. L. van Geel; Dhr. L. Notenboom;
Dhr. A. v.d. Berg; Dhr. H. Smits; Dhr. J. Hönen; Dhr.
N. Verkouteren; Dhr. W. Hertoghs; Dhr. J. van
Sark; Dhr. P. Verbiest; Dhr D. van Loon; Dhr. P.
Schepers; Dhr. J. v.d. Bouwhuijsen; Dhr. P.
Suijkerbuijk en Mevr. E Raaijmakers.

slijk- en als de neus gaat druppen van de kou
wordt dat met de slijkhanden, slijkmouwen weg
geveegd.
De herberg is een oud schooltje; een groot
gebouw. Wij zaten verspreid over 2 klas-lokaaltjes.
Heel apart !
Vandaar gaan we een bezoek brengen aan het
kasteel van Marnix de Sainte Aldegonde : het
kasteel wordt bewoond door Graaf John en Gravin
Amélie.
Met een rondleiding in het kasteel konden wij
genieten van veel mooie dingen o.a. fijn kantwerk,
mooi porselein en meubilair, vooral van die oude
kasten kan ik genieten!
De gravin verzamelt poppen en de graaf koetsen.
’n dure hobby.
Het kasteel ligt op een heel groot landgoed en
langs de oude loop van de Schelde.
De graaf weet het wel rendabel te maken!
Vissers kunnen een stukje wal aan de Schelde
huren – mogen er een materiaalhutje op zetten –
kosten 500 euro per jaar. Het is een lange rij
hutjes.
Langs de wegen en de lanen staan heel veel
notenbomen ; maar je mag er niet aan komen –
alleen maar naar kijken. Die noten worden
verkocht ; de groene bast wordt gebruikt bij bv.
fabricage van verf – schoensmeer enz.

Ineke van Rijen - van Eekelen

Excursie “ Stille getuigen”
20 april ! De zon is ‘s morgens met ons vroeg
opgestaan. Het belooft een mooie dag te worden.
8.00 uur start de bus – op weg naar “Klein
Brabant” in België.
Bij de afslag Bornem staat de gids op de bus te
wachten; hij zal ons de hele dag begeleiden.
Eerst gaan we aan de koffie of thee met slijkneusgebak.
Dat is een streekgerecht ; de naam is afgeleid van
het oogsten van de wilgen in het najaar ; de
mannen staan met de voeten in de modder het

Na dit bezoek gaan we naar restaurant “De
Notelaer” voor de maaltijd.
Een mooi restaurant – lekker eten – goede
verzorging!
Ik was echt uit!
’s Middags was er de rondrit met de bus door
Klein Brabant.
Een mooie rustige streek met kleine dorpjes die
door smalle wegen verbonden zijn.
De gids was zeer enthousiast en verschillende
keren was er de uitnodiging bij om nog eens terug
te komen. Het is wel een mooie streek en je kunt
er heerlijk fietsten!
Tot slot van de dag bezochten we het paviljoen “
De Notelaer”!
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Boven op ’t paviljoen heb je mooi uitzicht over de
Schelde! Beneden in de tuin was ’t heerlijk zitten
met ’n drankje!! Het is echt een mooie dag
geworden!
Lia Snels

Ledenadministratie
Op de laatstgehouden jaarvergadering heeft Frans
van der Linden afscheid genomen als bestuurslid
van onze Heemkundekring. Een van de
bestuurstaken van Frans was onze ledenadministratie die hij deed in samenwerking met
onze penningmeester. Deze samenwerking verliep
goed, maar Frans heeft echter gevraagd, nu hij
geen bestuurslid meer is, om te worden ontheven
van deze taak.
Per 1 januari 2012 neemt onze penningmeester
Henk Heinen de ledenadministratie over. Vanaf
die datum wordt de totale ledenadministratie op
één punt gecentraliseerd en zal Henk als
eindverantwoordelijke voor de financiële
administratie het onderdeel ledenadministratie
ook voor zijn rekening nemen.
Bij de ledenadministratie horen echter nog enkele
andere werkzaamheden, met name het
verzendgereed maken van onze tijdschriften, onze
mailings en nieuwsbrieven, zowel digitaal als
fysiek. Daarvoor zijn wij op zoek naar een :
vrijwilliger
die ons daarbij wil helpen. Als u wilt weten wat
deze werkzaamheden precies inhouden, nodig ik u
namens het bestuur graag uit om contact op te
nemen met onze penningmeester Henk Heinen,
telefonisch bereikbaar onder nummer 0165 537
928. Wij zien uw reactie(s) met belangstelling
tegemoet !
René Konings, voorzitter en
Henk Heinen, penningmeester

Wie wat bewaart, heeft wat
Ook in deze nieuwsbrief heeft u weer een aantal
namen kunnen lezen van leden en niet-leden die
ons regelmatig blij maken met schenkingen voor
onze heemkundekring. Er zitten vaak echt mooie
en waardevolle stukken en documenten bij,
allemaal met hun eigen verhaal en daarmee
onderdeel van onze Roosendaalse geschiedenis.
En wij zijn er natuurlijk als heemkundekring voor
om die voorwerpen, documenten, foto’s,
verhalen e.d. te bewaren en om ze wellicht ooit
nog eens te kunnen gebruiken voor een
tentoonstelling of misschien wel datgene wat we
in ons archief hebben, gebruiken voor een
permanente overzichtstentoonstelling in onze
toekomstige nieuwe huisvesting, waarnaar we nog
steeds druk op zoek zijn.
Telkens als ik die schenkingen zie en de verhalen
hoor, krijg ik meer bewondering voor de taak die
onze werkgroep Archief hierin heeft. Deze groep
vrijwilligers met Ineke van Rijen-van Eekelen,
Mieke van Leuven-van Dijk, Pierre van Haperen,
Leo Heirbaut, fons Heijmans en dit alles onder
leiding van Michel van der Horst, is met grote
regelmaat in onze Heemkelder actief om alles
goed te administreren, te rubriceren en een goede
plaats te geven.
Ik word in die mening gesterkt door een
onderzoek dat Erfgoed Brabant onlangs door
middel van een Erfgoedmonitor bij onze
heemkundekring heeft uitgevoerd en waaruit is
gebleken dat we op de eerste plaats zuinig zijn op
wat we hebben en daar op de tweede plaats ook
goed voor zorgen door een goede registratie en
dat straks, wanneer de Erfgoedmonitor ook op
provinciaal nivo functioneert, daarmee onze
collectie ook digitaal toegankelijk wordt voor heel
veel mensen.
Daarvoor past niet alleen dank aan onze
schenkers, maar zeker ook aan onze werkgroep
Archief.
René Konings, voorzitter
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JAARPLANNING 2012
Hoewel het nog redelijk ver weg is, zijn we toch al
volop bezig met onze jaarplanning voor het
volgende jaar. Dit betekent dat we de open huis
dagen, de data voor de ledenactiviteiten en de
bestuursvergaderingen nu al voor u in beeld
proberen te krijgen. Dat gaat ongetwijfeld weer
lukken, maar niet in deze nieuwsbrief. In onze
volgende nieuwsbrief van september hoort u
meer van ons.
Werkgroep activiteiten

LEDENACTIVITEITEN NAJAAR 2011
EXCURSIE

OPEN-HUIS-DAGEN
De eerstvolgende open huis dagen zijn :
Zaterdag 2 juni
Zaterdag 6 augustus
Zaterdag 3 september
Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 5 november
Zaterdag 3 december
U bent op deze zaterdagen van harte welkom in
onze Heemkelder van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Breng gerust uw vrienden en bekenden mee en de
koffie staat klaar !
Werkgroep activiteiten

ELISABETH

Op zaterdag 8 oktober a.s. is onze volgende
excursie gepland. De werkgroep activiteiten, die
nu bestaat uit : Mieke van Leuven-van Dijk, Harry
van Miert, Michel van der Horst en René Konings
is al op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming
en die hebben we gevonden in een aantrekkelijk
bezoek aan Woerden en Oudewater.

Zoals u weet, is Huize Elisabeth aan de
Wouwseweg/St. Theresiastraat druk bezig met de
verbouw en nieuwbouw van hun verzorgings- en
verpleegtehuis. De bouw nadert haar voltooiing
en binnenkort krijgt iedere bewoner daar weer
zijn en haar eigen plekje.

De mogelijkheid bestaat om nog een extra datum
in te plannen, maar dat is uiteraard afhankelijk
van het aantal inschrijvingen en het type bus,
waarmee we op stap gaan. U hoort binnenkort
meer van ons over de inhoud van deze excursie en
de mogelijkheid tot inschrijving, maar noteer
zaterdag 8 oktober alvast maar in uw agenda.

Het management van Elisabeth had een verzoek
neergelegd bij onze Heemkundekring om mee te
denken over de naamgeving van hun afdelingen in
het historisch perspectief van de locatie van Huize
Elisabeth.
Vanzelfsprekend
heeft
de
heemkundekring aan dit verzoek graag voldaan en
heeft inmiddels een aantal suggesties gedaan.

LEZING

Hieruit is in ieder geval komen vast te staan dat
voor twee afdelingen straks de geschiedenis
wordt herhaald met de namen : de Laantjes en de
Strijpe.

Ook in het najaar en wel op maandag 21
november a.s. vindt er in de aula van het Da Vinci
College weer een ledenactiviteit plaats.
We zijn nog in onderhandeling, maar de datum
staat vast en ook degene die de avond gaat
verzorgen, heeft toegezegd graag naar
Roosendaal te komen.
Het wordt deze keer geen traditionele lezing,
maar een informele avond met een informatief
karakter. Het belooft een aantrekkelijke avond te
worden. Laat u maar verrassen !

René Konings, voorzitter en
Janny van Geel, intern secretaresse

VRIENDSCHAP
Vrienden zijn net sterren
je ziet ze niet altijd
maar je weet
dat ze er altijd zullen zijn !

