HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE
SPECIALE EDITIE NIEUWSBRIEF OVER DE OPEN DAG OP
1 OKTOBER 2016
Open huis – Boekenmarkt - Presentatie Werkgroepen -Tentoonstelling

________________________________________________________
Beste leden van de Heemkundekring
en andere belangstellenden
U ontvangt deze speciale editie van onze Nieuwsbrief om een bijzondere reden.
U weet dat wij op de eerste zaterdag van elke maand ons Heemhuis Mariadal
open stellen voor onze leden en overige bezoekers. Op zaterdag 1 oktober a.s.
gaat het bestuur van onze heemkundekring een speciale dag organiseren voor
u als leden en ook voor iedereen die belangstelling heeft om kennis te maken
met het werk van onze heemkundekring. Wat gaat er die dag allemaal
gebeuren ?
Openstelling van ons Heemhuis Mariadal in het voormalig klooster Mariadal
aan de Vincentiusstraat 7 in Roosendaal met open huis
Boekenmarkt in de Ontmoetingszaal van ons Heemhuis
Presentatie van onze werkgroepen in de Conferentiezaal nabij ons Heemhuis
Tentoonstelling met diverse voorwerpen en foto’s uit onze eigen collectie
Alle activiteiten vinden plaats van 10.00 uur tot 16.30 uur.
In deze nieuwsbrief-special willen we u, samen met onze ‘Projectgroep Open
Dag 1 oktober’ graag meer vertellen over de verschillende onderdelen van deze
dag.
Bestuur Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
Roosendaal
René Konings, voorzitter
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Open huis
Op deze bijzondere heemkundige dag stellen we ons Heemhuis open. Zoals
gebruikelijk is ons open huis een unieke gelegenheid om ons Heemhuis te
bezoeken, kennis te maken met de prachtige ruimtes van onze heemkundekring in het voormalige klooster Mariadal en met onze medewerkers onder het
genot van een kopje koffie of thee met elkaar gesprekken aan te gaan over uw
eigen ervaringen in de geschiedenis van Roosendaal en verhalen uit te
wisselen. Op deze dag kunt u zich ook door Ben Steffen in het nostalgische
decor van het voormalig café van Jef Boonen, laten fotograferen.
Boekenmarkt
Regelmatig krijgen we als heemkundekring boeken aangeboden over de
geschiedenis van Roosendaal, van Brabant en over andere onderwerpen. Dat
betekent ook dat in onze boekencollectie in de loop der jaren veel dubbele
exemplaren voorkomen. Die dubbele exemplaren worden u in onze
Ontmoetingszaal tegen zeer speciale prijzen aangeboden. Op elk boek of
document is als prijsaanduiding een gekleurd stickertje aangebracht, dat
correspondeert met de kleuren op de kaart met de verschillende prijzen.
In de Ontmoetingszaal zorgt onze werkgroep Bibliotheek ook voor een
leestafel. Een mooie ‘snuffel’ gelegenheid om uw privé collectie aan te vullen!
Presentatie van onze werkgroepen
Onze heemkundekring heeft een groot aantal werkgroepen waarin ca. tachtig
vrijwilligers actief zijn. Deze werkgroepen, allemaal met hun specifieke taak,
laten u op deze dag kennis maken met het doel en het werk van hun eigen
werkgroep. In de Conferentiezaal (de grote zaal nabij ons Heemhuis) wordt met
tafels en stoelen een terras opgesteld, van waaruit u zicht hebt op de rondom
opgestelde marktkramen, waarin de diverse werkgroepen zich presenteren. De
werkgroep Automatisering zorgt ten behoeve van de werkgroepen voor
voldoende tijdelijke internetverbindingen. U kunt op deze dag de volgende
werkgroepen ontmoeten: Activiteiten, Archief, Automatisering, Bibliotheek,
Foto-archief, Huishoudelijke Dienst, Industrieel Verleden, Redactie Tijdschrift,
Renovatie en Tentoonstellingen. U kunt tijdens uw bezoek ook een reservering
doen voor een doosje bonbons voor de komende Kerstperiode (waarvan de
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opbrengst is bestemd voor het 40-jarig jubileum van onze heemkundekring in
2019) en op ons terras genieten van een heerlijke wafel.
Tentoonstelling
In onze Tentoonstellingsruimte heeft onze tentoonstellingscommissie in
samenwerking met decorateur/etaleur Leo van Dongen een bijzondere
Roosendaalse tentoonstelling neergezet. Een tentoonstelling met voorwerpen
en foto’s uit het Roosendaalse verleden: Philips Nederland, Philips Roosendaal,
Personeelsvereniging Philips Roosendaal, De Trommelaeren van Roesendale
(met originele muziekfragmenten!), oude gereedschappen, huishoudelijke
voorwerpen en een voormalige Roosendaalse textiel/modevakschool.
Geniet er van en haal herinneringen op!
U bent op zaterdag 1 oktober van harte welkom !
Projectgroep Open Dag 1 oktober 2016
Ineke van Rijen, Lenny Hamans, Gé Nollen, René Konings
Leo van Dongen, adviseur
Nog enkele praktische zaken m.b.t. parkeren en toegang
Parkeren
In de Vincentiusstraat is parkeren niet toegestaan (zonegebied/alleen vergunninghouders).
Ook geldt er eenrichtingsverkeer (vanaf de Stationsstraat). Als u met de auto komt kunt u die
parkeren op het parkeerterrein van Mariadal (ingang tegenover huisnummer 46), uiteraard
voor zover de beschikbare ruimte dat toelaat). Vanaf het parkeerterrein loopt u dan door de
Vincentiusstraat naar de ingang van het Klooster Mariadal (Vincentiusstraat nr.7).
Als de beschikbare ruimte niet voldoende blijkt te zijn, is er voldoende parkeergelegenheid bij
het NS-station (tegen betaling).
Ook voor fietsers geldt dat zij hun rijwiel niet voor het kloostergebouw in de Vincentiusstraat
mogen parkeren. Fietsers kunnen ook gebruik maken van het parkeerterrein van Mariadal.
Van daaruit ook lopend naar de ingang van het kloostergebouw.
Toegang kloostergebouw
U komt binnen via de hoofdingang van het kloostergebouw (Vincentiusstraat 7) Wij zorgen
ervoor dat in de receptie vrijwilligers van onze heemkundekring aanwezig zijn. Verwijzingsborden wijzen u verder de weg naar ons Heemhuis.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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Deelnemende werkgroepen aan de open dag op 1 oktober 2016
Werkgroep Activiteiten
Michel van der Horst, Leo Kievit, Harry van Miert, Gé Nollen en Cor Rops.
Werkgroep Archief
Cees Coppens, Leo Heirbaut, Michel van der Horst, Ineke van Rijen-van Eekelen, Jan van
Rijsberge en Dick Verbunt.
Werkgroep Automatisering
Cees Dekkers, Peter Dekkers en Christ van Rooij.
Werkgroep Bibliotheek
Lenny Hamans, Marianne Konings-Machielse, Ineke van Rijen-van Eekelen.
Werkgroep Fotoarchief
Fred Gijs, Henk Heinen, Jan Jongmans, Cor Koolen, Dook van Loon, Tom Mossel, Francois
Mortiers, Louis van Overveld, Cees Talboom en Ton de Wildt.
Werkgroep Genealogie
Leon Antonissen, Toon Broos, Han Evertse, Fons Heijmans, Joss Hopstaken (adviseur), Cees
Talboom en Dick Verbunt.
Werkgroep Huishoudelijke Dient / Catering
Corry Adan-Swaans, Michel van der Horst, Tiny van der Horst-Fransen, Toos Jongeneelen, Gé
Nollen en Jeanne Rijpers.
Werkgroep Industrieel Verleden
Leon Antonissen, Huub Beens, Toon Broos, Fons Heijmans, Frans Konings, René Konings,
Ineke van Rijen-van Eekelen en Ben Steffen.
Werkgroep Redactieraad Tijdschrift
Marius Broos, Joss Hopstaken, Cor Koolen, René Kools, Ben Maas, Christ van Rooij en Mieke
Spekman.
Werkgroep Renovatie
Michel van der Horst, Cees van Meer, Wim Sebrechts, Jan Somers en Ben Verstraaten.
Werkgroep Tentoonstelling
Peter Dekkers, Leo van Dongen, Lenny Hamans, René Konings, Ineke van Rijen-van Eekelen,
Mieke Spekman.
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