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De leiding van de Scholengemeenschap Tongerlo,
waar ook het Da Vinci College onder valt, heeft
ons echter voor onze lezingen en jaarvergadering
keurig een andere locatie aangeboden, met name
de Collegezaal van het Norbertus College aan de
Lyceumlaan in Roosendaal. Dat betekent dat onze
eerstvolgende ledenactiviteit, de lezing op 21
november a.s. in het Norbertus College zal zijn. In
de uitnodiging die u hiervoor nog gaat ontvangen,
wordt u nader geïnformeerd over de praktische
zaken van deze locatie.
Voor een aantal van u zal het een hernieuwde
kennismaking zijn vanuit uw schooltijd en voor
een ander deel van onze leden een eerste
kennismaking. Het zal voor iedereen even wennen
zijn, maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in
dat we samen met u ook in deze locatie ons
heemkundig plekje wel zullen vinden.

BELANGRIJK BERICHT
Zoals u weet, houdt Heemkundekring De Vrijheijt
van Rosendale al jarenlang haar lezingen en
jaarvergadering tot volle tevredenheid van u en
van ons, in de aula van het Da Vinci College aan de
Laan van België/Laan van Wallonië in Roosendaal.
U weet ook dat het bestuur van uw
Heemkundekring druk doende is met het zoeken
naar een nieuwe locatie als het schoolgebouw van
het Da Vinci College op die plaats gaat verdwijnen.
Het bestuur heeft onlangs de mededeling
gekregen dat met ingang van het nieuwe
schooljaar 2011-2012, dat pas is begonnen, de
aula van het Da Vinci College niet meer
beschikbaar is. Dit geldt dan met name voor
avondactiviteiten, zoals onze lezingen en onze
jaarvergadering. De reden hiervan is, dat de
school vanaf nu niet meer beschikt over een
avond-concierge.

René Konings, voorzitter
_________________________________________

RADIO-OPTREDEN
Op vrijdag 10 juni zijn Leon Antonissen, Toon
Broos en Fons Heetjans (Werkgroep Industrieel
Verleden) naar Omroep Brabant in Son geweest.
Dat was op uitnodiging van Eric Kolen en Bianca
van Vugt. Er is toen een interview geweest over de
tentoonstelling ‘Borstels van Jan Munt’ en voor de
luisteraars was er gelijk een prijsvraag over de
naam Vero. Dit interview is live uitgezonden in het
programma Brabant Leeft op de eerste
pinksterdag 12 juni. Waarvan akte.
Met vriendelijke groet,
Fons Heijmans
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ACTIVITEITEN-KALENDER 2012
In de bestuursvergadering van 22 augustus j.l.
heeft het bestuur de geplande data voor onze
activiteiten in 2012 vastgesteld. Zoals beloofd in
onze vorige nieuwsbrief, hierbij de data, zodat u
die alvast kunt noteren.
LEZINGEN·maandag 23 januari 2012
maandag 26 november 2012
JAARVERGADERING
maandag 26 maart 2012
EXCURSIES
donderdag 28 april 2012
zaterdag 13 oktober 2012
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LEZING 21 november 2011
Op maandag 21 november a.s. organiseert de
Werkgroep Activiteiten wederom een lezing voor
de leden en andere belangstellenden van onze
Heemkundekring. Deze keer hebben we gekozen
voor een muzikale wereldreis onder leiding van
Hans Blokland. Hans neemt ons met zijn verhalen
en muziekinstrumenten mee in de geschiedenis
van de landen die hij heeft bezocht en de
specifieke bij het land horende muziek. Gaat u
mee op deze muzikale wereldreis? Zet alvast
maar in uw agenda: ·Datum: maandag 21
november 2011·Locatie: Collegezaal Norbertus
College, Lyceumlaan 10, Roosendaal
Aanvang 19.30 uur
De uitnodiging ontvangt u nog!
Werkgroep Activiteiten

OPEN HUIS DAGEN
zaterdag 7 januari 2012
zaterdag 4 februari 2012
zaterdag 3 maart 2012
zaterdag 7 april 2012
zaterdag 6 mei 2012
zaterdag 2 juni 2012
zaterdag 7 juli 2012
zaterdag 4 augustus 2012
zaterdag 1 september 2012
zaterdag 6 oktober 2012
zaterdag 3 november 2012
zaterdag 1 december

Schenkingen
Voor alle schenkingen die we dit kwartaal
ontvingen gaat onze dank uit naar de heren:
H. Boelman; P. Baart; P. Verbiest; J. v.d.
Bouwhuijsen; F Roset; C. Hopstaken; W. Hertoghs;
A. Verkouteren; B. Konings; J. Willekens; A.van
Dorst; G. Maas en mevr: Nuijten van de Boom

Heemkelder stoffig?
Jazeker!
Daarom zoeken wij enkele vrijwilligers die twee
keer per jaar onze heemkelder een grote
poetsbeurt
willen geven, het kleine onderhoud nemen we zelf
voor onze rekening.
Jeanne Rijpers en Toos Jongeneelen hebben zich
al jaren voortreffelijk van deze taak gekweten (we
zijn hun daar zeer dankbaar voor) maar het wordt
nu echt tijd om het stokje aan anderen over te
dragen.
Gegadigden kunnen zich melden bij:
Mieke van Leuven tel: 0165 545221
tel: 0165 544769
Ineke van Rijen

