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zelden tegenkomt, heeft Pierre het archief van de
heemkundekring ingericht en bijgehouden.
Met veel kennis en betrokkenheid heeft Pierre
zich steeds ingezet. Zijn taak als archiefbeheerder
heeft Pierre nog een aantal jaren uitgevoerd
maar uiteindelijk heeft hij toen ook ‘zijn’ archief
heeft overgedragen.
Ook tijdens de periode van steeds afnemende
gezondheid bleef Pierre zeer geïnteresseerd in
onze heemkundige werkzaamheden en vooral
ook in de mensen achter het heemkundige werk.
Op dinsdag 10 maart waren we met velen in het
crematorium aanwezig om van Pierre definitief
afscheid te nemen. De herinnering aan hem zal
echter levend blijven.

Herinnering
Beste leden,
Aan het begin van onze nieuwsbrief bent u van
mij altijd een (soms) min of meer ludieke
beschouwing over het reilen en zeilen binnen
onze heemkundekring gewend.
Deze keer heb ik dat achterwege gelaten en ik zal
u zeggen waarom.
Zeker diegenen onder u, die al wat langer lid zijn
van onze heemkundekring, zullen hem
ongetwijfeld hebben gekend: Pierre van Haperen.
Pierre van Haperen is vanaf de oprichting van de
heemkundekring in 1979 bestuurslid geweest.
In maart 2010 legde hij zijn meer dan 30-jarige
bestuurslidmaatschap neer. Naast zijn
bestuurslidmaatschap is Pierre ook jarenlang
archiefbeheerder geweest. Daarin kon hij zijn
ambities echt kwijt. Met een accuratesse die je

Pierre was een bijzonder en aangenaam mens om
mee samen te werken en heeft bijzonder veel
betekend voor onze heemkundekring.
Daarvoor past grote waardering en
dankbaarheid!
René Konings, voorzitter

Werkgroep archeologie
Er komt niet zo snel iets naar buiten over onze
werkgroep archeologie, maar dat wil niet zeggen
dat er op archeologiegebied in Roosendaal niets
te doen zou zijn. Vandaar dat de werkgroep
archeologie van onze heemkundekring dit keer
via deze nieuwsbrief iets van zich wil laten horen.
In samenwerking met en onder leiding van
stadsarcheoloog Marco Vermunt is de werkgroep,
waaraan ook medewerking wordt verleend door
leden van onze collega heemkundekringen uit
Wouw en Nispen, momenteel doende met de
volgende, wellicht op archeologisch gebied
aantrekkelijke locaties: de Christiaan
Huijgensstraat, Watermolen, Essenseweg Nispen,
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Kasteel van Wouw, Tongerloplein (waar zeer
interessante vondsten zijn gedaan), Tussen de
Markten en Wouwse Plantage.
Als u over deze onderwerpen meer wilt weten:
neem contact op met één van de leden van de
werkgroep Archeologie, te vinden via de website
van de heemkundekring :
www.heemkundekringroosendaal.nl en ga
vervolgens via ‘algemeen’ naar ‘werkgroepen’
voor het contactadres van deze werkgroep.
Wellicht vraagt u zich af, waarom er in ons
Heemhuis Mariadal niets te zien is over de
vondsten die tot dusver zijn gedaan. Officieel mag
onze heemkundekring geen depot hebben. In het
archeologisch depot in Bergen op Zoom liggen
nog de vondsten die eerder in Roosendaal zijn
gedaan en vervolgens vanuit Roosendaal naar dit
depot zijn overgebracht nadat alles via officiële
rapportages is geregistreerd.
Momenteel wordt nog gekeken naar de
mogelijkheid om op redelijke termijn met het
gevonden Roosendaals materiaal in ons
Heemhuis een kleine tentoonstelling in te richten.

Lezing Gezin XXL
Op maandag 23 februari 2015 werd in ons
Heemhuis Mariadal de eerste lezing van dit jaar
gehouden. Voor een volle Conferentiezaal kwam
Ad Rooms - o.a. bekend van een eerdere lezing
over het Rijke Roomse Leven - vertellen over
grote gezinnen. Ondersteund door een powerpoint presentatie met veelal herkenbare
gezinssituaties van vroeger en soms emotionele
beelden van gezinnen met wel 27 kinderen ging
Ad Rooms door de historie van grote gezinnen,
waarin bijna vanzelfsprekend ook de kerk en de
economische omstandigheden van die tijd een
grote rol speelden. Kortom: weer een lezing die
onder grote belangstelling aandachtig werd
gevolgd en waarvoor aan het eind een dankbaar
applaus was te horen voor de spreker van deze
avond.

Jaarvergadering 2015

Conferentiezaal van ons Heemhuis Mariadal onze
jaarvergadering gehouden. Ruim 80 leden waren
op deze avond aanwezig om o.a. via Cees
Talboom, onze interne secretaris, kennis te
nemen van onze heemkundige activiteiten in
2014 en via Henk Heinen, onze penningmeester,
van onze wederom positieve cijfers.
Drie bestuursleden: Koos Caniëls, Michel van der
Horst en Christ van Rooij werden door de leden
voor een periode van drie jaar herbenoemd.
Onder een hartelijk applaus werd afscheid
genomen van ons bestuurslid Mieke van Leuvenvan Dijk, die op eigen verzoek na 17 jaar
bestuurslidmaatschap, en werkzaam te zijn
geweest in diverse werkgroepen, afscheid wilde
nemen als bestuurslid van onze heemkundekring.
Mieke werd hiervoor door René Hermans,
bestuurslid van Brabants Heem, in het
spreekwoordelijke zonnetje gezet met het
verlenen van een onderscheiding van Brabants
Heem, de zilveren draagspeld.
Namens het bestuur en de leden bood voorzitter
René Konings vervolgens Mieke een bos bloemen
aan.
Na een korte pauze in onze Ontmoetingsruimte
kwam het tweede deel van de jaarvergadering
aan de orde: een optreden van het Eerste
Roosendaalse Smartlappen Dameskoor ‘Kommer
en Kwel’. Dat bleek met recht het klapstuk van de
avond te zijn, met herkenbare liedjes die door de
aanwezigen niet alleen zeer werden gewaardeerd
maar ook enthousiast werden meegezongen.
Er werd ook veel gelachen, waardoor de dames
van ‘Kommer en Kwel’ met dit optreden voor een
aantrekkelijke afsluiting van deze jaarvergadering
zorgden. Voor hun optreden ontvingen de dames
dan ook een hartelijk en langdurig applaus.
Als u er niet bij was: u hebt echt iets gemist!
Open huis dag
Wij hebben u al eerder via onze nieuwsbrief de
data doorgegeven van onze open-huis-dagen van
dit jaar. Zoals u weet: altijd de eerste zaterdag
van de maand. Echter niet in de maand april,
want 4 april is paaszaterdag en wij vonden dat bij
nader inzien geen goede datum.
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Daarom is onze open-huis-dag van april bij
uitzondering naar de 2e zaterdag verplaatst:
zaterdag 11 april.
U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 12.30
uur in ons Heemhuis Mariadal, Vincentiusstraat 7.
De koffie staat klaar!

Calamiteitenplan
Zoals u weet en misschien ook zelf wel heeft
ervaren, kan het af en toe best druk zijn in ons
Heemhuis. Zeker bij een ledenactiviteit zoals
lezingen en een jaarvergadering, maar ook bij
open-huis-dagen, werkgroep bijeenkomsten en
groepsbezoeken. Met die grote belangstelling
voor ons heemkundig werk zijn we
vanzelfsprekend erg blij, maar dat bracht ons
bestuur ook op de vraag hoe het met de
veiligheid van onze bezoekers is gesteld wanneer
zich in Mariadal een calamiteit zou voordoen.
Dat is de reden dat het bestuur op voorstel van
ons bestuurslid Peter Dekkers een
calamiteitenplan heeft opgesteld om in
voorkomende gevallen (wij hopen natuurlijk dat
die zich niet zullen voordoen) de veiligheid van
onze leden en bezoekers te waarborgen.
Telkens wanneer er een ledenactiviteit is
gepland, zullen wij in de daaraan voorafgaande
bestuursvergadering met elkaar bespreken wie
op die betreffende avond of dagdeel zullen
zorgen voor de veiligheid in voornamelijk de
ruimtes die onze heemkundekring in gebruik
heeft. Die personen zullen op het moment dat de
ledenactiviteit of het bezoek plaatsvindt ook
daadwerkelijk aanwezig zijn. Het enige dat u dan
hoeft te doen is om in voorkomende gevallen de
aanwijzingen van deze mensen op te volgen.
René Konings, voorzitter

Wijziging datum lezing van 26 oktober naar 10
november
In onze activiteitenkalender voor dit jaar staat
voor maandag 26 oktober 2015 een lezing
gepland. Deze datum komt echter te vervallen
omdat we recent een aanbod hebben gekregen

voor een lezing over de Zusters Franciscanessen
van Charitas (de zusters die in de zorg werkzaam
en dienstbaar zijn geweest). Zoals u wellicht weet
heeft deze congregatie eind vorig jaar haar 180jarig bestaan gevierd o.a. met het verschijnen van
het boek ‘Zusters in de Zorg - over het ontstaan
en de geschiedenis van deze congregatie -’.
Een interessant boek, dat inmiddels ook in de
eigen collectie van onze heemkundekring is
opgenomen. De auteur van dit boek, Karin
Bakker, is bereid om over dit onderwerp voor
onze leden in Mariadal een lezing te houden.
Dat gaat gebeuren op dinsdag 10 november 2015
in de Conferentiezaal op de 1e verdieping van
Mariadal.
Deze lezing vindt deze keer dus niet, zoals
gebruikelijk, op een maandag plaats maar op
dinsdag. U hoort nog nader van ons maar zet u de
datum wel alvast in uw agenda?

Brabantse Heemdagen 2015
Na de succesvolle heemdagen in Roosendaal en
Essen in augustus vorig jaar, georganiseerd door
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale in
samenwerking met de Koninklijke Heemkundige
Kring Essen vzw en het Gemeentebestuur van
Essen, worden ook in 2015 weer de Brabantse
Heemdagen gehouden.
Onder het thema: ‘Hollands Brabant aan de rand
van de Biesbosch’ organiseren de
Oudheidkundige Kring Geertruydenberge uit
Geertruidenberg, De Heemkundekring Made en
Drimmelen en de Heemkundekring Willem
Snickerieme uit Hooge en Lage Zwaluwe op
donderdag 6 en vrijdag 7 augustus a.s. de
Brabantse Heemdagen 2015. De eerste dag
bestaat voornamelijk uit wandelen en varen, de
tweede uit fietsen. De kosten bedragen € 92 per
persoon + de kosten van gehuurde fietsen (€ 10
per fiets).
Als u belangstelling heeft om aan deze dagen deel
te nemen, neem dan via
info@heemkundekringroosendaal.nl contact met
ons op. Wij zorgen dan dat u de informatie, het
programma en het inschrijfformulier ( bij
voorkeur via e-mail) krijgt toegestuurd. De
inschrijving sluit op 31 mei 2015.
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Rabo Clubkas Campagne
Evenals vorig jaar organiseert Rabobank
Roosendaal-Woensdrecht ook dit jaar weer de
Rabobank Clubkas Campagne. Vanuit het
Coöperatiefonds van de Rabobank ondersteunt
de bank op deze manier verenigingen en
stichtingen met een financiële bijdrage. Vorig jaar
heeft onze heemkundekring ook hieraan
meegedaan en dat leverde toen het aardige
bedrag van € 1.633,- op voor onze vereniging.
Omdat we van de Gemeente Roosendaal geen
subsidie meer krijgen is dat voor ons dus een
goede reden om ook dit jaar weer mee te doen.
Als u rekeninghouder bent én tevens lid bent van
de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht mag u in
het kader van deze campagne uw stem
uitbrengen :
De Rabobank Clubkas Campagne van
Rabobank
Roosendaal-Woensdrecht
Als lid van Rabobank RoosendaalWoensdrecht mag je tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne stemmen op jouw
favoriete clubs. Breng jouw stem uit van
donderdag 2 april t/m dinsdag 14 april 2015
en kijk wat de club met jouw steun gaat
realiseren.
Beslis mee en kom in actie via
www.rabobank.nl/rw

rondleiding door klooster, kapel en tuin.
Zo hebben we dit jaar al weer twee verzoeken
gekregen voor een groepsbezoek: op 13 juni a.s.
komt de Historische Vereniging Brabant op
bezoek en op 15 juli a.s. het Franciscuskoor uit
Roosendaal. Voor ons een uitstekende
gelegenheid om onze heemkundekring eens wat
uitgebreider voor het voetlicht te brengen.
Voor nadere info kunt u via
info@heemkundekringroosendaal.nl contact
opnemen met onze voorzitter, René Konings.

Bierbrouwerijen en oude café’s
Onze werkgroep ‘Industrieel Verleden’, die in het
recente verleden al aansprekende projecten
heeft gerealiseerd op het gebied van Roosendaals
industriële geschiedenis (denk maar aan Vero,
van Poll en de Tabaksindustrie), is al weer
bijzonder hard aan het werk met het nieuwe
project over Bierbrouwerijen en oude cafés in
Roosendaal.
Zoals gebruikelijk zal ook een tentoonstelling over
dit aansprekende onderwerp deel uitmaken van
deze activiteit. De opening van de tentoonstelling
staat gepland in september 2015.
Wat Ineke van Rijen en René Konings, die het
bestuur in deze werkgroep vertegenwoordigen,
hiervan al hebben gezien en gehoord, belooft ook
dit weer een bijzonder project te worden.

Excursie voorjaar 2015
Tot slot:
U hebt inmiddels ook de uitnodiging ontvangen
voor deelname aan onze excursie naar Utrecht en
het Spoorwegmuseum op zaterdag 11 en
zaterdag 18 april a.s.
De eerste excursiedag is al volgeboekt, voor de
tweede dag zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Nadere informatie bij Michel van der Horst.

Bezoek aan Heemhuis
Het gebeurt regelmatig dat er groepen komen
kijken naar onze huisvesting in het voormalige
klooster Mariadal, eventueel aangevuld met een
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