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VAKANTIETIJD
Midden in de vakantietijd een nieuwsbrief van uw
heemkundekring ………… Hoe verzin je het?
Toch nuttig, zo’n communicatiemiddel ook al is
het in een periode dat veel mensen net thuis zijn,
veel mensen er op uit gaan of veel mensen
gewoon thuis blijven.
En voor onze heemkundekring allemaal reden
genoeg om alle leden met deze nieuwsbrief weer
even bij te praten over wat we allemaal hebben
gedaan, en nog belangrijker: wat er nog op de
agenda staat.
Ik heb het al meer gezegd: sinds we onze
huisvesting in het Klooster Mariadal hebben, lijkt
het wel of de belangstelling voor onze kring
steeds groter wordt. Dat ondervinden wij ook
door de verzoeken die wij krijgen om Mariadal en
ons Heemhuis te bezoeken. In de voorbije
maanden waren er bezoeken van de Historische
Vereniging Brabant en het Roosendaalse
Franciscuskoor. En binnenkort komt een groep

belangstellenden op de koffie in het kader van De
Brink Zomerschool.
Dat alles gebeurt samen met de normale
activiteiten van onze heemkundekring: de open
huis dagen en vanaf begin september tot en met
oktober de tentoonstelling over Bierbrouwerijen
en oude cafés van Roosendaal. U leest hierover
meer in deze nieuwsbrief. Dat geldt ook voor
onze excursie die in oktober weer staat gepland
en een prachtige lezing in november over de
Zusters van Charitas in Roosendaal. In december
volgt dan nog samen met Museum Tongerlohuys
een tentoonstelling over Philips. Kortom: de
kalender staat weer bol van de activiteiten.
Dat we dat allemaal kunnen doen, en dat dit
allemaal mogelijk is, komt grotendeels omdat wij
als heemkundekring kunnen beschikken over een
grote groep vrijwilligers (inclusief bestuursleden)
die zich op allerlei gebied voor de
heemkundekring inzetten. Ook in de vakantietijd
draait dat ‘gewoon’ door.
Om optimaal te kunnen genieten van onze
activiteiten en daaraan deel te nemen, raad ik u
aan om uw brievenbus en/of uw mailbox in de
gaten te houden voor de uitnodigingen die nog
gaan komen.
Wij staan er in ieder geval klaar voor om u te
ontvangen. Tot dan!
Met hartelijke groet,
René Konings, voorzitter

REISVERSLAG EXCURSIE UTRECHT
VAN 18 APRIL 2015
Iedereen (we waren met 50 personen)
welgemoed met de zon op weg.
Harrie van Miert wist met onze “huischauffeur”
John alles in goede banen te leiden.
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Iets te vroeg kwamen we aan bij het
Spoorwegmuseum zodat we het oude
Maliebaanstation al van buiten konden
bewonderen.
Voor degenen onder ons, die er al eens geweest
waren, een hernieuwde kennismaking.
Maar voor de meesten een geweldige ervaring.
De grandeur van weleer kwam je overal tegen.
Na de koffie met heerlijk appelgebak, misschien
het hoogtepunt van de dag: de Rondvaart met
rederij Schuttevaer door de Singels van Utrecht
en onder talloze bruggen waarbij kapitein Joop
een geanimeerde gids bleek te zijn, die ons op
veel details wees.
Na de lunch in het museum, onder leiding van
een goede gids, hadden we het geluk de oude
Arend onder stoom te zien rijden.
De Koninklijke trein met slaapplaatsen voor de
prinsesjes en hun ouders en hofhouding was
bijzonder.
Op het perron stond steeds aangegeven de reis
van Roosendaal over Rotterdam...., met oude
plaatjes. De kapperszaak van vroeger uit
Dordrecht was heel leuk.
De grootste loc 3737 van ong. 180.000 kg was wel
het paradepaard van het museum.
Vooral de Koninklijke wachtkamer maakte veel
indruk met Jugendstil plafonds en tapisserie.
Voor kinderen was er heel veel te doen. Maar wie
de vuurproef heeft ondergaan weet wat de
techniek allemaal mogelijk maakt.
Ook de actualiteit werd niet vergeten met een
fraaie tentoonstelling over de Tour de France.
Alles bij elkaar een geslaagde zeer zonovergoten
dag.
Francois Mortiers

TENTOONSTELLING BIERBROUWERIJEN EN OUDE
CAFÉS VAN ROOSENDAAL
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale heeft
onder andere een Werkgroep Industrieel
Verleden. Een enthousiaste en actieve club die
bestaat uit Ben Steffen, Fons Heijmans, Frans
Konings, Huub Beens, Leo van Dongen, Leon
Antonissen en Toon Broos en namens het bestuur
aangevuld met Ineke van Rijen en René Konings.

Een werkgroep die al enkele jaren bezig is om
met name dat onderdeel van de Roosendaalse
geschiedenis weer levend te maken en te
houden. Deze werkgroep heeft inmiddels al een
aantal projecten het licht doen zien. U herinnert
zich ongetwijfeld de prachtige tentoonstellingen
over Borstelfabriek Vermunt (de Vero);
de Koninklijke Grafische Kunstinrichting J. van Poll
Suykerbuyk en de Tabaksindustrie van
Roosendaal.
Aan deze historische boom wordt weer een
nieuwe tak toegevoegd: Bierbrouwerijen en oude
cafés in Roosendaal. Dat gebeurt ook weer in de
vorm van een tentoonstelling.
In het Heemhuis van het voormalig Klooster
Mariadal wordt in de ruimtes van de vroegere
noviciaatsvleugel op de eerste verdieping met
name in de Ontmoetingszaal, in de gang en in de
Expositiezaal een uitgebreid beeld gegeven van
de bierbrouwerijen en de oude cafés die in
Roosendaal actief waren. Nostalgie en
herkenning!
Veel dank aan de werkgroep Industrieel Verleden
voor hun energie aan dit project. Waardering ook
voor de manier waarop ook deze geschiedenis
weer in beeld is gebracht. Een tentoonstelling die
uw bezoek meer dan waard is. Als aanvulling op
deze tentoonstelling heeft de Werkgroep
Industrieel Verleden een verhaal over deze
geschiedenis geschreven: één over de
brouwerijen en één over de oude cafés. Deze
verhalen zijn gebundeld in een tentoonstellingsbrochure die de Werkgroep Industrieel Verleden
heeft samengesteld en die tijdens de
openingstijden van de tentoonstelling te
verkrijgen is.
De tentoonstelling is geopend vanaf 5 september
op alle dinsdagen en zaterdagen in de maanden
september en oktober van 13.00 uur tot 16.00
uur (op zaterdag 5 september en 3 oktober
- de openhuisdagen- van 10.00 uur tot 16.00
uur).
U bent van harte welkom in ons Heemhuis
Mariadal.
René Konings, voorzitter
Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
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WERKGROEP AUTOMATISERING
Deze werkgroep wordt gevormd door Cees
Dekkers, Peter Dekkers en Christ van Rooij.
Binnen onze heemkundekring zijn wij
verantwoordelijke voor alles op het gebied van
automatisering, telefoon, beeld, geluid en
aanverwante zaken. Hierbij valt te denken aan
o.m. het onderhoud en reparaties, alsmede het
softwarematig updaten van onze laptop, 4
computers, 2 All in One printer- scanner-copiers,
2 flatbad scanners en het kabel- en draadloze
netwerk alsmede ook van de bijbehorende
softwarepakketten. Ook maken wij regelmatig
back ups van de databases van de foto- en
voorwerpen archieven en de bibliotheek.
Daarnaast verzorgen wij bij alle lezingen en
ledenvergaderingen het beeld en geluid.
Ook het ontwerp en onderhoud van onze
website www.heemkundekringroosendaal.nl is
aan ons toevertrouwd. Naast deze
werkzaamheden zorgen wij ook dat de door Rini
Teunissen – v.d. Velde bijgehouden Excel
bestanden van onze verzameling bidprentjes, nu
ruim 17.000 stuks, zodanig worden omgezet dat
ze via de website door iedereen te raadplegen
zijn. Het streven is om 2 keer per jaar het
gepubliceerde bestand op de website te
verversen. Ook proberen we op de hiervoor
genoemde zaken de gebruikers ervan zoveel
mogelijk te ondersteunen. Iedere
maandagmiddag, buiten de vakanties, zijn we in
Heemhuis Mariadal aanwezig.
WERKGROEP BIDPRENTJES
De leden van deze werkgroep zijn Leon
Antonissen, Rini Teunissen – v.d. Velde en Christ
van Rooij. Zoals bij de werkgroep automatisering
al is vermeld houdt Rini de Excel bestanden bij. Zij
beoordeelt of de ontvangen bidprentjes voldoen
aan onze criteria om in de database te worden
opgenomen en controleert op dubbele
exemplaren. Deze dubbele exemplaren worden
weer gebruikt om via diverse kanalen nog
ontbrekende exemplaren te bemachtigen. Leon
zorgt ervoor dat informatieverzoeken over onze
verzameling worden afgehandeld en dat

eventueel gevraagde fotokopieën worden
gemaakt en verzonden. Christ is de
vertegenwoordiger van het bestuur en
coördineert e.e.a.
Wij zijn nog steeds blij met aanvullingen voor ons
bestand. U kunt tijdens openingsuren altijd
bidprentjes bij ons afgeven of contact met ons
opnemen zodat ze bij u kunnen worden
opgehaald. De gehanteerde criteria vooropname
in ons archief luiden:
De persoon moet geboren en/of overleden zijn in
Roosendaal of tijdens haar/zijn leven van
bijzondere betekenis voor Roosendaal zijn
geweest.
NIEUWE EXCURSIE HEEMKUNDEKRING
Onze najaar excursie staat ook weer op de
agenda! Binnenkort ontvangt u de uitnodiging om
met ons mee te gaan. Na een succesvol verlopen
excursie naar het Spoorwegmuseum in Utrecht
gaan we deze keer opnieuw naar Antwerpen.
U zult zeggen: weer Antwerpen, maar de
activiteitencommissie van de heemkundekring
heeft daar twee prachtige nieuwe locaties
ontdekt. We bezoeken deze keer de historische
begraafplaats Schoonselhof onder leiding van
gidsen. Deze begraafplaats staat bekend om zijn
geweldige rijkdom aan grafstenen monumentjes
en grote grafzerken. De gidsen nemen ons mee
naar een rijk verleden met veel mooie droevige
en opzienbarende verhalen. Na de lunch
bezoeken we de Bourla schouwburg in hartje
Antwerpen. Ook hier gaan we met gidsen overal
door, in en op. De Boula schouwburg is voor
België wat Carré is voor Amsterdam en
Nederland. Na dit bezoek heeft u nog ruim de tijd
om een van de terrasjes te bezoeken.
Kortom weer een excursie die je niet mag missen.
Het volledige programma en alle info krijgt u zo
spoedig mogelijk.
Reeds nu willen wij u er op wijzen dat, in
tegenstelling tot datgene wat in de jaarplanning
staat, de excursie zal plaatsvinden op donderdag
8 oktober en vrijdag 16 oktober 2015.
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Daarnaast wijzen wij u er op dat de
parkeermogelijkheid bij Mariadal op deze
doordeweekse dagen beperkt is.
Voor fietsers levert dit geen probleem op maar
voor auto’s zeer zeker. Kijk daarom a.u.b. goed in
de uitnodiging die u binnenkort van ons ontvangt
en waarin is aangegeven hoe een en ander dan is
geregeld.
Als u meegaat, wensen wij u bij voorbaat een
goede reis en een mooie excursiedag toe.
Activiteitencommissie Heemkundekring

ONZE CONTACTEN MET WOON/ZORGCENTRUM
“DE BRINK “ EN ST. ELISABETH“
Vrij regelmatig onderhouden enkele leden van
ons bestuur nauwe contacten met de
activiteitenbegeleidsters van Woon/Zorgcentrum
“De Brink” en “St. Elisabeth”.
In het verleden heeft dit al meerdere keren geleid
tot een zeer prettige samenwerking van o.a. het
mede-organiseren en samenstellen van quizen,
een Vlaamse kermis, het inrichten van vitrines
met nostalgische attributen. Zeer binnenkort, in
het kader van Zomerschool De Brink, verwachten
wij een groep belangstellenden, die een bezoek
gaat brengen aan ons Heemhuis in de
Vincentiusstraat.
Bij één van deze activiteiten (tentoongesteld
speelgoed van vroeger in huize St. Elisabeth) was
er de mogelijkheid voor bewoners en bezoekers
om hierop te reageren. Naast het
tentoongestelde speelmateriaal waren twee
stoelen en een tafeltje opgesteld. Bewoners /
bezoekers hadden niet alleen de gelegenheid om
herinneringen aan hun jeugd op te halen, maar
tevens was er de gelegenheid hun ervaringen met
spelletjes en spelen van weleer in een schriftje op
te schrijven. Enkele van deze leuke reacties willen
we graag met u delen:
“ Wat een leuke mini-expositie van de
heemkundekring. Voor de oudere mens trekken
deze spelletjes enorm. Een mooie herinnering
aan vroeger! “

“ Wat een gezellig kastje! “ Een kwartetspel waar
we als kind vaak mee hebben gespeeld “
“ Dominospel oneindig veel mee gespeeld, net als
de mozaïekdoos: mooie figuren leggen, een lust
om te doen “
“Beelden uit mijn kinderjaren, wat een leuke
verzameling. De tijd is niet meer terug te halen,
maar de herinnering wel “
“ Veel geknikkerd…., ook mee verloren! Dan weer
naar huis om weer centjes te halen om nieuwe
knikkers te kopen. Lottospelen deden we ook
veel en als je verloren had, betaalden we met
olienootjes! Alle spelletjes in het kastje heb ik
gedaan “
“ Toen ik die speelgoedautootjes zag, moest ik
denken aan de eerste echte auto die ik zag
rijden: die was van de dokter.“
“ Wat heb genoten van mijn rolschaatsen, samen
met de meisjes van de rolschaatsenclub. “
“ Ik heb ook nog gereden op die Friese
tourschaatsen!. “
In de vitrine van Woon/Zorgcentrum St. Elisabeth
staan op dit moment oude lees- en zangboekjes
uitgestald. Wij, als heemkundekring, hopen dat
deze wederom “van alles oproepen“ en wij u in
de toekomst hiervan op de hoogte kunnen
houden.
Namens Heemkundekring “De Vrijheijt van
Rosendale“, Lenny Hamans.
(OUDE) TIJDSCHRIFTEN VAN HEEMKUNDEKRING
THANS TEGEN STERK GEREDUCEERDE PRIJS
Omdat wij momenteel over een aanzienlijk aantal
oude, door onze heemkundekring uitgegeven,
tijdschriften beschikken, heeft het bestuur
besloten de verkoopprijs van deze tijdschriften
aan te passen. Een en ander betekent dat deze
exemplaren thans voor € 2,-- per stuk worden
verkocht.
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Dit geldt echter niet voor de laatste 4 uitgegeven
nummers. Hiervoor dient nog steeds € 9,-- per
stuk te worden betaald aangezien dit bedrag is
afgeleid van de jaarlijkse contributie van € 20,-- .

SCHENKINGEN 2015

Het bestuur

Dick Leffers:

Boek: ‘Zusters in de
zorg’ (Karin Bakker).

Uit het archief van De Vrijheijt van Rosendale.

Mw. D.Vissers-vanGeel :

5 kleine spiraal
notitieblokjes
(visitatieboekjes)
gebruikt door
priesters van de St.
Corneliusparochie.

J. Hopstaken:

Gedenkbord
Katholieke
Bouwvakarbeidersbond (25 jaar lid).
Herinneringsbord
ETNA, 2 kleerhangertjes.
Schietlood, geldtas
van René Hermans,
bakker uit de
Raadhuisstraat.

Jan van den Bouwhuijsen:

66 visitekaartjes van
Roosendalers b.g.v.
huwelijk van Willem
van den
Bouwhuijsen en
Anna de Cnodder.
Boekje: ‘Uw
schoonste dag’.
Prentbriefkaarten
(foto’s) Koninklijke
familie. Circa 50
visitekaartjes
omgeving
Roosendaal.
45 bidprentjes van
Roosendalers en 368
overige bidprentjes
uit nalatenschap van
Popke Driesen.

Boek: De fascinerende selectie uit der jaargangen
1873 – 1883 ( Politienieuws)

In het jaar dat 70 jaar bevrijding van Nederland
wordt gevierd, vond ik de tekst van onderstaand
lied in het archief van onze heemkundekring.
Over A.J. Maas is in ons tijdschrift nummer 31 van
december 1997 een uitvoerig artikel opgenomen
dat geschreven is door de toenmalige voorzitter
van de Vrijheijt van Rosendale, de heer W.M.
Heijnen.

MARSLIED “WIJ ZIJN VRIJ”
Tekst en muziek van A.J. Maas
Directeur R.K. Harmonie “De Gildezonen”
Koninginne, wij beminnen,
Neeerland en ons Vorstenhuis.
Leef Oranje, Leef Oranje!
Weg met Duitslands hakenkruis.
Zwaar getroffen, door de moffen,
’t Mag niet hindren, wij zijn vrij!
Rood, wit, blauw, ze wappert luid,
Boven Roosendaal, vooruit.
Neerland trouw, is het besluit!
Burgemeester en getrouwen,
Wij zijn trots, op U en Haar.
Weer aan ’t bouwen, met vertrouwen,
Alles komt dan voor elkaar.
Daarom jublen, daarom juichen.
Duurt het ook nog honderd jaar.
Zingt nu allen, forsch en luid!
Roosendaal, dat moet vooruit!
Neerland trouw, is het besluit!
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Diverse
telegrammen en
nota’s.
Boekje: ‘Stukjes van
en over een
meneer’.
Wilhelmina,
Kroningsalbum van
H.M. Koningin
Juliana.
Oranje-album.
Gerda Konings:

Bonnen 1949
(benzine, boter,
algemeen en snoep).

Mevr. Walravens:

Verzameling
bidprentjes.

Monique Meeuwisse:

Boekje Roosendaal
en Nispen in Oude
Ansichten 1970.
Brabants
Nieuwsblad van
zaterdag 7 maart
1942.

J. Willekens:

Koffie- en
theeservies van de
Biggelaar.

Jan Soppe:

Grote schenking van
Philips.

Fam. Braat:

Armband met
metalen schild.
Boekjes en folders
van Katholieke
Kring.

J. Dudok:

Koperen bierketel
afkomstig van
Brouwerij De
Vijfhoek.

Huub Mol:

Diploma
muziekwedstrijd
1939
Wechelderzande
van de heer v.d.
Velden, oprichter
van Roosendaals
Gemengd Koor.

J. Kemperman:

Kopie van de akte
dat o.a. Roosendaal
stadsrechten heeft
gekregen (1809).

Mevr. Baayens:

4 dozen boeken en
periodieken,
Schilderij
Kwakkelkooi van
Toon-Anske Mol.

De heer Hildebrand:

Glazen toonbankonderlegger van De
Moriaan.
Shagdoos om
sigaretten te rollen.
Schildje (metaal/
emaille)
geregistreerd
gebruiker + asbak
(Delfts Blauw).
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