Maart 2010 nummer 1

Nieuwsbrief

December 2012 nr, 5

Ho, ho, ho ………
Een jaar gaat snel, het is weer december. Ik ben
in de ontmoetingsruimte van ons Heemhuis in
Mariadal en kijk door de ramen naar de
prachtige tuin, die er vandaag als een witte
deken bij ligt.
Brrr…… de winter komt er weer aan! Een
gitzwarte merel trippelt parmantig over het
witte dekentje op zoek naar wat voedsel. Het
vogeltje is er maar druk mee.
Bijna vanzelfsprekend gaan mijn gedachten
terug naar ons eigen heemkundige jaar dat nu al
weer bijna achter ons ligt. Een jaar waarin veel
is gebeurd. Onze eerste maanden in Mariadal.
Een kloostergebouw waarop we als
Roosendalers echt trots moeten zijn en blijven.
Nu ook een gebouw waar veel instellingen en
verenigingen hun plek hebben gevonden.
Wij en onze medegebruikers zijn er allemaal
heel blij mee!
Zo maar een greep: een overstroming in onze
Heemkelder, het bericht dat we in Mariadal
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terecht kunnen, een intensieve voorbereiding
op onze verhuizing, dozen inpakken en spullen
gereedzetten, weer een overstroming, opnieuw
dozen inpakken, de verhuizing zelf, de
inrichting van onze ruimtes, de ontmanteling
van de Heemkelder, de eerste vergadering van
het bestuur, de officiële opening, de open huis
dagen, een boekenmarkt en de lezing: ga er
maar aan staan. En ook het normale
heemkundewerk ging gewoon door. Druk, druk,
druk, dat was het sleutelwoord. Maar we
hebben er ook iets aan overgehouden: vooral
het goede gevoel dat we van de Zusters
Franciscanessen de mogelijkheid hebben
gekregen om onze heemkundekring op deze
manier van een nieuwe huisvesting te voorzien.
Alles overheersend is de dankbaarheid.
Dankbaarheid naar de zusters toe voor de
waardevolle contacten en de erg goede
verstandhouding tussen zusters en
heemkundekring, maar ook naar al onze
vrijwilligers, van bestuur tot werkgroepen. Wat
die vrouwen en mannen dit jaar allemaal
gepresteerd hebben, grenst aan het
ongelofelijke. Daarvoor geldt zo’n groot
dankjewel dat ik dat niet kan en wil
samenvatten in zo’n stukje tekst van een
nieuwsbrief. Het is veel meer een dankjewelgevoel om samen te kunnen zijn en dat ook
allemaal samen te kunnen realiseren. U weet
wel, wat ik bedoel.
Ik bedank u ook graag, als lid van onze
heemkundekring, voor uw betrokkenheid bij
onze vereniging. Die zorgt er voor dat u de weg
uitzet, die wij als bestuur kunnen gaan om het
lidmaatschap voor u tot een fijn en goed
lidmaatschap te maken.
Terugkijken is goed, maar vooruitkijken nog
beter. Vandaar geen ho, ho, ho …… maar go, go,
go ……. Samen weer een nieuw heemkundig jaar
in, weer vol met activiteiten, waarvan uw
bestuur hoopt en vertrouwt dat die bij u in de
smaak zullen vallen. En samen met u zal dat ook
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weer gaan lukken.
Ik wens u van harte toe dat u goede, fijne en
zinvolle feestdagen mag beleven en voor uzelf
en al uw familieleden dat het nieuwe jaar u veel
goeds mag brengen.
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lezing op donderdag 14 november 2013
de jaarvergadering blijft gehandhaafd op
maandag 25 maart 2013

Deze activiteiten vinden plaats in de
Conferentiezaal op de 1e verdieping van
Mariadal.
Wilt u dit in uw agenda aanpassen?

René Konings, voorzitter

Brabantse Heemdagen 2013
Een Avondje Mariadal op herhaling
Als u op 26 november 2012 Een Avondje
Mariadal hebt kunnen meemaken, dan weet u
hoe druk het was. De lezing van Zuster
Albertina over het leven en werken van de
Zusters Franciscanessen van Mariadal en de
daaropvolgende fotoserie van Mariadal
ontvingen veel waardering.
Via een brief hebben we u al laten weten dat we
het heel spijtig vonden dat we veel mensen
moesten teleurstellen, maar in diezelfde brief
hebben we u ook kunnen melden dat we deze
avond voor u gaan herhalen. Zuster Albertina
was graag bereid om haar medewerking te
geven en ook de zaal was beschikbaar, zodat we
opnieuw Een Avondje Mariadal hebben kunnen
inplannen voor maandag 21 januari 2013. In de
brief hebt u kunnen lezen hoe laat u als lid van
onze heemkundekring wordt verwacht.

Jaarprogramma 2013
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u de data
doorgegeven van onze activiteiten in 2013 zoals
onze open huis dagen, onze excursies en onze
lezingen. Met name op dit laatste onderdeel, de
lezingen, moeten wij u nu een wijziging
doorgeven.
Het was onze bedoeling om de lezingen in 2013
op een dinsdagavond te organiseren. Na onze
publicatie bleek echter dat er op de
dinsdagavonden in Mariadal zoveel activiteiten
zijn, dat het dan wel erg druk zou worden in het
kloostergebouw, nog los van parkeerproblemen
e.d.
Wij hebben dus besloten om een wijziging te
moeten maken in ons jaarprogramma.
Hierbij de nieuwe data:
lezing op maandag 18 februari 2013 en

Elk jaar wordt door Brabants Heem de
Brabantse Heemdagen georganiseerd. Dit jaar
gebeurde dat in Willemstad en Klundert. De
voorbereidingscommissie onder leiding van Jan
van Heeswijk is al druk bezig met de organisatie
van de Brabantse Heemdagen in 2013 die dan
gehouden zullen worden op donderdag 8 en
vrijdag 9 augustus 2013, dit keer in Breda. Het
thema is: ”Breda Nassaustad”. De inschrijving
staat open voor alle leden van
heemkundekringen. Voor nadere informatie
kunt u bellen met nummer 0495 – 592 525 of
mailen naar jpgh@xs4all.nl

Presentatie tijdschrift
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest is
de presentatie van aflevering 61 van het
tijdschrift De Vrijheijt van Rosendale net achter
de rug. Op donderdag 13 december gebeurde
dat in Café De Veestallen aan de Kade in
Roosendaal. De eerste exemplaren werden door
eindredacteur Marius Broos uitgereikt aan Nol
Verkouteren en aan een vertegenwoordiger van
het IQ Aarmoeinieke. In een veelheid van
artikelen wordt door de redactie weer
uitgebreid aandacht gegeven aan de
Roosendaalse geschiedenis. Met waardering
voor de redactie bevelen wij de inhoud van dit
tijdschrift, dat u gelijk met deze nieuwsbrief
wordt overhandigd, weer in uw bijzondere
aandacht aan.

Tentoonstelling Tabaksindustrie
Zoals u weet is er in onze heemkundekring een
Projectgroep Industrieel Verleden actief. Deze
groep vrijwilligers heeft al twee keer in de roos
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geschoten met een tentoonstelling over de
Borstelfabriek Vermunt en de Koninklijke
Grafische Kunstinrichting J. van Poll
Suijkerbuijk. En er staat al weer een nieuwe
tentoonstelling op de kalender, dit keer over de
tabaksindustrie in Roosendaal.
Deze tentoonstelling wordt officieel geopend
(voor genodigden) op zaterdag 23 februari
2013 in ons Heemhuis Mariadal.
De tentoonstelling start op zondag 24 februari
2013 van 13.00 – 16.00 uur in ons Heemhuis
Mariadal en geeft de historie weer vanaf de
jaren 1765 tot heden. Bekende, maar ook
minder bekende namen, zoals KaVeeWee (van
Wely), Laane, Jasneva, Hudson, van den
Biggelaar( thans Landewyck) en Segers zullen
de revue passeren. Vele honderden mensen
hebben hier hun boterham verdiend of
verdienen deze nog.
De werkgroep nodigt U hierbij uit om deze
interessante historie te komen aanschouwen.
Bij de opening op zondag 24 februari is er
tevens een demonstratie van een sigarenmaker.
De andere data om deze tentoonstelling te
bezoeken zijn vastgesteld voor:
-

Dinsdag 26 februari
Zaterdag 2 maart
(Tevens open huis)
Dinsdag 5 maart
Zaterdag 9 maart
Dinsdag 12 maart
Zaterdag 16 maart
Dinsdag 19 maart
Zaterdag 23 maart
Dinsdag 26 maart
Zaterdag 30 maart
Dinsdag 2 april
Zaterdag 6 april
(Tevens open huis)

13.00 – 16.00 uur
10.00 – 14.00 uur
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 14.00 uur
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 14.00 uur
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 14.00 uur
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 14.00 uur
13.00 – 16.00 uur
10.00 – 14.00 uur

WERKGROEP INDUSTRIEEL VERLEDEN
(TABAK)

Boekenmarkt
Tijdens ons open huis op 1 december j.l. was het
weer lekker druk. Die drukte kwam ook voort

uit de uitnodiging om tijdens het open huis ook
onze boekenmarkt te bezoeken. We hebben
gelukkig veel boeken van eigenaar kunnen laten
wisselen, maar ook nieuwe exemplaren aan
onze eigen bibliotheek kunnen toevoegen.
Iedereen daarvoor hartelijk bedankt. Ook het
fietsrouteboek “Weg van de turf” vond gretig
aftrek. Dat boekje is nog steeds te verkrijgen,
zolang de voorraad strekt.
Ons volgende open huis is op zaterdag 5 januari
2013 van tien uur ’s ochtends tot half een ’s
middags maar u kunt natuurlijk ook terecht op
onze werkmiddag op dinsdagmiddag van twee
uur tot half vier.

Excursie
Op zaterdag 13 oktober en zaterdag 20 oktober
organiseerde de Werkgroep Activiteiten van
onze heemkundekring een excursie naar het
landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt en
Oranjestad Buren.
De belangstelling voor beide dagen was weer
erg groot, zodat we op die zaterdagen met een
volle bus op pad gingen om beide plaatsen te
bezoeken. Na aankomst op het landgoed een
lekker kopje koffie met Betuws appelrondje in
Restaurant de Stapelbakker en daarna naar het
Grote Huys voor een rondleiding door de
woning van Baron en Barones Van Verschuer.
Na deze fantastische rondleiding weer terug
per bus, want het landgoed is erg groot, naar het
restaurant voor een prima lunch (met zeer
attente bediening!).
Daarna kwam het middagprogramma:
een bezoek aan Oranjestad Buren met een
stadswandeling. Helaas viel op de middag van
13 oktober de regen met bakken uit de hemel,
zodat de stadswandeling noodgedwongen
moest worden afgebroken. In een van de
plaatselijke cafés was het overigens ook best
gezellig. Op zaterdag 20 oktober kon de
stadswandeling echter wel doorgaan en dat was
ook weer een belevenis op zich.
Kortom: een excursie met weer erg tevreden
deelnemers en dat geeft de Werkgroep
Activiteiten weer voldoende energie om de
excursies voor 2013 te gaan organiseren.
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Het bestuur van de
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
wenst u en de uwen een mooi kerstfeest
en een gelukkig en gezond
gezond 2013

