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UITNODIGING AAN ONZE LEDEN
Na een intensieve periode van afbreken,
opruimen, inpakken, heel veel verhuisdozen,
heel veel materialen en ook natte voeten heeft
de heemkundekring inmiddels de Heemkelder
helemaal leeg achtergelaten. Met enige
weemoed hebben we afscheid genomen van de
ruimtes waar we 18 jaar lang ons heemkundig
werk hebben gedaan. We kunnen wel wat
hebben, maar toen de verhuiswagen op 26 juli
kwam aanrijden en ons hele hebben en houwen
verplaatste naar de Vincentiusstraat kwam bij
menigeen toch de emotie van het naderend
afscheid. We zijn altijd met plezier en genoegen
naar onze Heemkelder gegaan en we zullen
daar ook erg positief op terug blijven kijken,
maar onze nieuwe locatie heeft toch ook weer
zijn charme!
Zoals u weet is in het voormalige Klooster
Mariadal ons nieuwe heemhuis gevestigd. Toen
ik daar de eerste keer het klooster binnen ging,
voelde ik nog steeds de sfeer en de serene rust
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van het vroegere kloosterleven. Lopend door de
lange gangen viel ook meteen op hoe mooi er
alles nog uitziet: de kamers en de gangen
gepoetst en het schilderwerk blinkt je nog
tegemoet. Roosendaal en haar inwoners moeten
trots zijn dat zij dit gebouw binnen de
stadsgrenzen hebben en laten we er allemaal
naar streven om dat zo te houden!
Op de 1e verdieping van het monumentale
kloostergebouw hebben we een aantal ruimtes
in gebruik mogen nemen. Ook daar is weer door
heel veel mensen heel hard gewerkt om alles
weer op zijn plaats te krijgen. En dat is gelukt!
Wij willen u graag laten zien hoe onze nieuwe
huisvesting er uit ziet. Na de officiële opening
van 29 september die alleen toegankelijk was
voor genodigden, is een week later het moment
aangebroken om onze leden kennis te laten
maken met dit mooie gebouw en de ruimtes van
de heemkundekring.
Er zijn voldoende bestuursleden aanwezig om u
het een en ander over onze nieuwe huisvesting
te vertellen en ook te laten zien.

Namens het bestuur nodig ik u met
genoegen uit om onze open dag op
zaterdag 6 oktober a.s. te bezoeken.
Deze open huis dag wordt dit keer
gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom!
Als u met de auto komt kunt u, voor zover de
parkeerruimte dat vanzelfsprekend toelaat,
gebruik maken van het kloosterterrein (te
bereiken vanaf de Stationsstraat, ongeveer in
het midden van de Vincentiusstraat, door de
grote poort, rechts van de straat). Uw fiets kunt
u kwijt langs de rolpoort vlak naast de
hoofdingang. Ook niet-leden zijn
vanzelfsprekend van harte welkom.
Ik kijk er naar uit om u ons nieuwe heemhuis te
laten zien en ik hoop dat ik, samen met mijn
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collega-bestuursleden, u op 6 oktober met velen
mag verwelkomen!

René Konings, voorzitter
_______________________________________________
VERDRONKEN BOEKEN
U herinnert zich misschien nog de hoosbui die
op donderdagavond 5 juli Roosendaal een
bezoek bracht. Met zulke bezoekjes ben je ook
als heemkundekring niet gelukkig, zo bleek de
dag erna.
Enkele bestuursleden vonden dat de
vloerbedekking toch wel erg ‘sopte’ en bij nader
onderzoek bleek dat een groot gedeelte van de
heemkelder behoorlijk onder water stond. En
dat midden in een verhuisperiode: een groot
aantal verhuisdozen ingepakt en opgestapeld
waarvan een aanzienlijk deel ook natte voeten
hadden gekregen. Bij nader onderzoek bleek dat
een groot deel van onze eigen bibliotheek niet
meer te redden was. Al die boeken hebben we
dus de container in moeten doen. Een trieste
aanblik.
We doen graag hierbij een beroep op u om
zoveel mogelijk van deze boeken terug in ons
bezit te krijgen. Mieke van Leuven en Ineke van
Rijen van onze huisbibliotheek hebben een lijst
gemaakt waarop alle boeken die verloren zijn
gegaan, zijn vermeld. We wilden die lijst eerst in
deze nieuwsbrief opnemen maar dan zou u een
pak papier krijgen, waar u ook niet blij van
wordt. Daarom kunt u de lijst van onze
‘verdronken boeken’ vinden via onze website
www.heemkundekringroosendaal.nl en u kunt
via de e-mail bestuur.devrijheijt@12move.nl
melden of u ons kunt helpen.
Alvast erg bedankt!
_______________________________________________________

GEZOCHT & GEVRAAGD
De algemene ruimtes van het Klooster Mariadal
en onze eigen ruimtes hebben ook onderhoud
nodig. En met onderhoud bedoelen we dan:
schoonmaak. Voor de algemene ruimtes is dat
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door de zusters nog geregeld.
We zijn voor de ruimtes van onze
heemkundekring op zoek naar enkele dames
(heren mag natuurlijk ook) die enkele keren per
jaar onze ruimtes een goede poetsbeurt willen
geven. Hebt u altijd al eens in een klooster
willen werken, dan liggen hier uw kansen!
Mieke van Leuven van ons bestuur is erg
benieuwd naar uw reactie op het mailadres van
het bestuur: bestuur.devrijheijt@12move.nl
_______________________________________________________

EXCURSIE
U hebt inmiddels allemaal al bericht gehad over
onze aanstaande excursie op zaterdag 13
oktober en zaterdag 20 oktober a.s. Zoals
gebruikelijk blijven we deze keer weer in
Nederland en bezoeken in het prachtige
Rivierenland in de ochtend het Landgoed
Heerlijkheid Marïenwaerdt in Beesd en in de
namiddag Oranjestad Buren. Wij hopen dat we
weer veel aanmeldingen mogen ontvangen (de
inschrijving was op 21 september) en dat we er
samen met u weer een mooie en gezellige dag
van kunnen maken.
_______________________________________________________

TURF IS PUUR NATUUR
De Folkgroep Puur Natuur uit Sprundel gaat de
historie en cultuur van West-Brabant in beeld
brengen. Dat doen ze door het verfilmen van de
liedjes van de Folkgroep. Zo is het
‘leesplangeske’ over het Brabants dialect en het
'Paterke’ over het vroegere kloosterleven al
klaar. Nummer drie gaat over de boetepreek. U
kunt ze al als clips bekijken op www.vimeo.com
De totale film moet straks op een populaire
manier inzicht geven in de natuur, de
broodwinning, de oorlogen en natuurlijk de
kerk in West-Brabant, de ontwikkeling van de
streek en de Brabantse mentaliteit. Bij de dvd
komt een boekje met verdere uitleg. Puur
Natuur heeft de Werkgroep Turf van onze
heemkundekring al om medewerking gevraagd
voor een film over de turfgeschiedenis. Dit naar
aanleiding van het liedje: Turf, het bruine goud.
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ACTIVITEITEN IN 2013
In de bestuursvergadering van 20 augustus jl.
heeft het bestuur de data vastgesteld voor de
activiteiten van de heemkundekring in het jaar
2013. Deze data zult u binnenkort ook terug
kunnen vinden op de website van de
heemkundekring, maar hierbij alvast ter
informatie:
De open huis dagen zijn zoals gebruikelijk
elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot
12.30 uur
zaterdag 5 januari
zaterdag 6 juli
zaterdag 2 februari
zaterdag 3 augustus
zaterdag 2 maart
zaterdag 7 september
zaterdag 6 april
zaterdag 5 oktober
zaterdag 4 mei
zaterdag 2 november
zaterdag 1 juni
zaterdag 7 december
De lezingen zijn gepland voor:
dinsdag 19 februari en
dinsdag 12 november
Onze lezingen vonden tot dusver altijd op
maandag plaats en hadden altijd een goede
belangstelling. Zoals u ziet zijn de lezingen
volgend jaar gepland op dinsdag. We hopen
hiermee te voldoen aan een verzoek van veel
leden, die op maandagavond niet aanwezig
kunnen zijn. We zullen zien hoe de ervaringen
met de lezingen op dinsdag zullen zijn.
De jaarvergadering in 2013 wordt
gehouden op:
maandag 25 maart
De excursies zijn volgend jaar op:
donderdag 18 april en 25 april en
zaterdag 12 oktober en 19 oktober.
Alle activiteiten (behalve de excursies) vinden
plaats in ons nieuwe heemhuis in het Klooster
Mariadal. U wordt tijdig geïnformeerd via onze
uitnodigingen.
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TENTOONSTELLING LEIDT TOT
REÜNIE
De succesvolle tentoonstelling over de
Koninklijke Grafische Kunstinrichting J. van Poll
Suijkerbuyk die door de heemkundekring
onlangs in juni en juli in Bibliotheek Parrotia is
georganiseerd is een groot succes geworden. De
werkgroep heeft samen met het Drukkerij
Museum en Leo van Dongen een mooie en
indrukwekkende tentoonstelling neergezet.
Bijna 700 bezoekers hebben deze expositie
bezocht. Daaronder veel oud-van Pollers,
waarbij nogal wat herinneringen werden
opgehaald.
Dat alles is reden voor enkele oud-van Pollers
om een reünie te organiseren. Bij café Blits aan
de Markt in Roosendaal vindt op zaterdag 24
november een reünie plaats voor mensen die bij
de Koninklijke van Poll hebben gewerkt. De
reünie is van 16.00 tot 20.00 uur en kost €
12,50 per persoon. Belangstellenden kunnen
zich aanmelden via Frans de Nijs, e-mail
fdenijs@f1help.nl
_______________________________________________________

TIJDSCHRIFT DECEMBER
In het komende nummer van december 2012
zal, als alles loopt zoals in de bedoeling ligt,
aandacht worden besteed aan:
1. 40 jaar IQ Aarmoei-nieke, 1972-2012
2. Jan van Pul (Praxis), met kwartierstaat
3. In gesprek met Nol Verkouteren
4. Viering van 25 jaar Sint Raphaël in
Roosendaal, 1903-1928
5. De ‘Zilveren Kadebrug’, voetbalclub
Roosendaal, 1949-1952
6. Roosendaal van dag tot dag, 1e helft 1912
7. Onze Lieve Vrouwekerk,
interieurschilderingen tot circa 1960
8. De Molenstraat, vroeger dé winkelstraat van
Roosendaal
9. Carnavalsclub De Laotbloeiers
10. Tabaksindustrie in Roosendaal
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Tentoonstelling
‘Tabakindustrie van Roosendaal’.
Zoals wij, als werkgroep, eerder
verantwoordelijk waren voor de succesvolle
tentoonstelling over de Vero borstelfabriek
hebben wij nu gekozen voor een onderwerp
over de Roosendaalse tabaksindustrie.
Meteen na de tentoonstelling over Vero is de
werkgroep met evenveel enthousiasme van
start gegaan met dit onderwerp. Een
advertentie in de plaatselijke Bode bracht het
eerste contact met een oud-werknemer van
deze industrie. Hierna zouden er nog vele
volgen.
Net als vorige keer hebben we de taken weer
zodanig verdeeld dat we deels onafhankelijk
van elkaar kunnen werken waarbij een
constante samenwerking het geheel tot een
goed eindresultaat zou moeten leiden.
Tenminste een keer per maand komt de
werkgroep bij elkaar, maar ook via de mail is er
een doorlopend contact en overleg.
Toon Broos is voorzitter en tevens zoekt hij in
de archieven en op het internet naar alles wat
over het onderwerp te vinden is. Fons Heijmans
maakt de afspraken met de oud-werknemers en
verzamelt hiervoor alle verdere gegevens. Leon
Antonissen op zijn beurt maakt van al deze
gesprekken en vergaderingen een verslag om de
verzamelde gegevens op die manier in het later
te formeren verhaal te kunnen verwerken.
Tevens verzorgt hij het technische gedeelte ten
aanzien van computer, foto- en filmmateriaal.
Wim Heijnen bespreekt alle teksten welke hij
later met Leon, na overleg met Fons en Toon, tot
het uiteindelijk verhaal verwerkt.
Bij de eerder genoemde interviews zijn
toezeggingen gedaan om materialen uit
privéverzamelingen te mogen gebruiken.
Hiernaast heeft de werkgroep een aantal
bezoeken gebracht aan verschillende
tabaksmusea, zoals in Kampen, Delft en
Bergeijk, maar natuurlijk ook het museum
Tongerlohuys hier in Roosendaal.
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Al deze musea hebben de werkgroep toegezegd
dat zij stukken uit hun collectie voor de
tentoonstelling ter beschikking stellen. Een
dezer dagen gaan we precies vaststellen wat wij
als werkgroep willen laten zien en wat wij
daarvoor zowel privé als van de musea willen
gebruiken.

Werkgroep Industrieel Verleden
Tabak.

________________________________________________

Schenkingen
Velen van u hebben ons weer verrast met mooie
en waardevolle schenkingen.
Onze dank gaat uit naar:
De dames: de Nijs; H. Hermans-Middelkoop;
E.v.d. Stap-Franken
De Heren: H. v.d. Westen; C. van Caam;
W. Hertoghs; J. v.d. Bouwhuijsen;
G. Theunisse; J. Konings;
P. Wierikx.
Fam. v.d. Heijden
Heemkundekring het Land van Gastel

