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Voorwoord

Mijn
monument
is jouw
monument
Toen de stichting Open Monumentendag
(OMD) begon met de voorbereidingen van Open
Monumentendag, eind april van dit jaar, was het
volstrekt nog onduidelijk hoe het met de Corona-pandemie zou gaan en we wisten zeker niet
hoe dat zou zijn in september. Als het “programmaboekje” uitkomt, is de situatie nog steeds
onzeker. En ook op Open Monumentendag zelf
is de situatie mogelijk nog steeds onzeker.
De stichting heeft eigenlijk voor dit jaar rekening moeten houden met twee programma’s.
Enerzijds een programma als vorig jaar, waarbij
alleen grote, ruime monumenten open zijn,
waar voldoende afstand kan worden gehouden.
Anderzijds een programma, zoals de jaren daarvoor, waarbij ook diverse kleine monumentale
panden geopend zijn, zoals woonhuizen.
Beide mogelijke programma’s zitten dus in dit
boekje, waarbij behalve een monumentenroute
(zoals vorig jaar) er ook een parken en tuinenroute is toegevoegd (zie het kaartje). Beide
routes kunnen uiteraard ook gefietst worden.
Bovendien kunt u de routes combineren. De lijst
van monumenten met toelichting in dit boekje
is ongeveer gerangschikt als de monumen-

tenroute. Voor de parken en tuinenroute is een
korte tekst opgenomen.
Mocht het toch mogelijk zijn een monument
binnen te gaan, houdt u dan afstand, doe een
mondkapje op en houdt u aan de regels!
Dit jaar is er ook weer een fotowedstrijd en
nieuw is de erfgoedprijs, die dit jaar voor het
eerst zal worden uitgereikt. De stichting OMD
heeft het idee geopperd om een prijs uit te
reiken aan een eigenaar van een karakteristiek,
fraai, historisch pand, dat door die eigenaar
op een goede manier is opgeknapt. Het doel
van de toekenning en prijsuitreiking is om de
aandacht te vestigen op dergelijke panden, die
met respect voor de cultuurhistorische waarde
worden opgeknapt. Het kan een positieve
stimulans zijn voor andere eigenaren. De prijs
bedraagt € 2500,- en is door de gemeente
beschikbaar gesteld.
Zowel de genomineerden van de fotowedstrijd
als foto’s van de genomineerde panden voor
de erfgoedprijs zullen worden tentoongesteld
in de St Jan. Daar kunt u uw (papieren) stem
uitbrengen voor die prijzen. Voor de erfgoedprijs
kunt u ook digitaal uw stem uitbrengen.
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Doe mee met Rabobank
ClubSupport!

Steun Stichting
Open Monumentendag
Roosendaal
Elk jaar stellen de Rabobanken een bedrag beschikbaar voor
verenigingen en stichtingen in hun werkgebied, die zich willen inzetten
voor (bijvoorbeeld) sport, cultuur, samenleving of natuurbescherming:
de actie Rabobank ClubSupport.
Ook de Stichting Open Monumentendag Roosendaal heeft daar al
enkele malen een bijdrage uit ontvangen. Het geld wordt verdeeld
door de leden (rekeninghouders) van de Rabobank. Elk najaar worden
die uitgenodigd om hun stem uit te brengen op een of meer van de
‘clubs’ die zich voor deze actie hebben gemeld.

Wij gaan ons zeker weer aanmelden.
Stemt u dan op ons? Dank u wel!
Kees Daleboudt, penningmeester Stichting Open Monumentendag
Roosendaal (Hebt u wel een rekening bij de Rabobank, maar bent u
nog geen lid? Via de website van de Rabobank kunt u zich daarvoor
aanmelden - kosteloos!)
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Programma Openmonumentendag
Roosendaal 2021
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SEPTEMBER

11

SEPTEMBER

20.00 u - OMD Lezing.

10.00 u - Opening

Gratis toegang, inloop

Start van Open Monumentendag

vanaf 19.30 uur - St. Jan

in Roosendaal in de St. Jan op de

‘Mijn monument is jouw monu-

Markt door Toine Theunis. Met

ment’ door verschillende sprekers

muziek en dans: Tomas

in de St. Jan. Op basis van het

Thamaschimikiro zal de opening

thema “Mijn monument is jouw

verzorgen. Bezichtiging

monument” is aan verschillende

genomineerde panden Erfgoedprijs.

eigenaren en sprekers gevraagd

Bezichtiging genomineerde foto’s

hun verhaal te vertellen over een

van de fotowedstrijd.

monument, waar zij in wonen of
waar ze bij betrokken zijn. Sprekers zijn: Hugo Groenewegen over
Ludwigstraat 2, Frans van Oorschot
over Brugstraat 44, René Hermans
over het kasteel van Wouw, Laura
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SEPTEMBER
Sint Lambertuskerk te Wouw,

Hondebrink over de plannen voor

Torenplein 1

de Sint Jan.

Open
Standerdmolen De Hoop,
Roosendaal Willem Elschotlaan
in Kroeven.

Doe mee met één
van de wandelingen
of rondleidingen

Open

Kijk voor het overzicht op pagina 10
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Monumenten
Officieel op zaterdag geopende monumenten zijn roze.
Winkels, café’s en restaurants zijn ook open, maar op basis van hun
eigen openingstijden. Daar kunt u uiteraard iets drinken of eten.

ROOSENDAAL

24 Vm Postkantoor		directeurswoning

18 O.L.Vrouwekerk met de tuin
		 Kade 21
20 Wenneker/van Wely
		 Badhuisstraat 18
20 Woonhuis
		 Boulevard Antverpia 2-2a
21 Woonhuizen
		 Hulsdonksestraat 56-62
21		 De Veestallen
		 Kade 65
22		 Vrijstaande villa voormalige
		 woning van Jac. Hurks
		 Ludwigstraat 1
28 Winkel-woonhuis
		 Raadhuisstraat 9-9a
28 Woonhuis “De Fortuin”
		 Raadhuisstraat 26
29 Watertoren
		 Nispensestraat 27
29 Vm Openbare lagere school
		 en ULO
		 Nieuwstraat 37
23 De Cleyne Cat
		 Markt 69
24 Emile van Loonhuis
		 Markt 54
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		 Markt 31-31a
26 Het Raadhuis
		 Markt 1
27 Sint Janskerk
		 Markt 2
25 De Sjoes
		 Markt 16
25 Herenhuis-notariskantoor
		 voormalige Big Ben
		 Markt 7
32 Hofje en kapel Mariagaard
		 Nieuwstraat 11
32 Anno 1810/restaurant Oost
		 Bloemenmarkt 14
33 Tongerlohuys
		 Molenstraat 2
34 Bank van Luykx
		 Molenstraat 8
35 Koetshuis en theehuis
		 Molenstraat 18
36 De Drie Weesgegoetjes
		 Molenstraat 42
36 Winkel-woonhuis
		 Brugstraat 1
37 Woonhuis-kantoor
		 Brugstraat 44

38 Kapel Mariadal en tuin
		 Vincentiusstraat 3-7
40 Norbertus-Gertrudiscollege
		 Lyceumlaan 10
42 Locloods
		 Bosstraat 7
44 NS station
		 Stationsplein 1
50 St Josephkerk
		 St Josephstaat 4
46 Kapel Wiekendael
		 Kalsdonksestraat 89
47 Oude begraafplaats
		Bredaseweg/
		Kalsdonksestraat
48 De molens van gemeente
		Roosendaal
49 Schuurkapel
		 Damastberg 108

WOUW

PUBLIEKSPRIJS
FOTOWEDSTRIJD
Voor de Erfgoedprijs kan door het

52 Sint Lambertuskerk

publiek, alle bewoners van Roosen-

		 Torenplein 1

daal, gestemd worden op het pand,

48 Beltmolen “de Arend”

dat men het mooist gerestaureerd

		 Akkerstraat 11

vindt. Vanaf medio augustus kan

53 In den Wouwdfluit

ook digitaal gestemd worden voor

		 Omgang 10

de erfgoedprijs op

54 Kasteel van Wouw

www.omdroosendaal.nl

		 Kasteelweide, vanaf de Waterstraat
Voor de fotowedstrijd bepaalt een

NISPEN
59 H. Maria Hemelvaartkerk
		 Kerkplein 1
48 Beltmolen “Molen van Aerden”

jury wie de 1e, 2e en 3e prijs wint.
Daarnaast is het mogelijk voor
het publiek, alle bewoners van
Roosendaal, een foto te kiezen, die
de “publieksprijs” zal krijgen.

		 Dorpsstraat 26a
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Wandelingen, rondleidingen
en presentaties

01
02
03
04

Parken en tuinenroute
Pagina 11 en kaart

06

Monumentenroute

07

Rondleidingen door het

08

Bezoek aan de locloods

door het centrum
Kaart pagina 30

Struikelstenen
Pagina 15

Norbertus Gertrudis college
Pagina 41

Roosendaal danst op diverse
locaties
Pagina 16

Pagina 43
De plaats waar de

Wandeling door de Ludwigstraat

Benelux-hondenkop wordt

langs de huizen van Jac. Hurks

gerestaureerd.

Pagina 22
De start van de wandeling is in
de “Hurkskamer” in Parrotia
om 11.00 uur, 13.00 uur en bij
voldoende deelnemers 15.00 uur.
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Rondleiding over de
Oude Begraafplaats
Pagina 47
Bredaseweg, 12.00 en

05

10

14.30 uur.
Rondleiding door het raadhuis
door raadsleden en wethouder
Pagina 26
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Rondleidingen over het terrein
van het vm kasteel van Wouw
Pagina 57
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Parken en
tuinenroute

Aansluitend op de visie van Roosendaal, Roosendaal Natuurstad, hebben wij een wandeling
samengesteld langs openbare en speciaal voor Open Monumentendag opengestelde parken en
tuinen. Deze staan aangegeven op de bijgevoegde plattegrond van Roosendaal. U kunt de route
natuurlijk ook op de fiets maken, maar in de parken mag niet gefietst worden!
Een paar parken en tuinen hebben wij voor u uitgelicht:
1. Woonzorgcentrum St. Elisabeth
Naast een mooi aangelegde tuin kunt u ook de begraafplaats
van de zusters en de grafkapel van stichteres Mère Marie Joseph
bezoeken. De ingang van de tuin bevindt zich bij de ingang van
St. Elisabeth aan de St. Theresiastraat, na de slagboom aan
de linkerzijde.

2. Vijvertuin De Blok
Een bezoek aan deze vijvertuin is zeker de moeite waard.
3. De Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk
(in de volksmond de Paterskerk genoemd)
Een oase van rust naast het drukke centrum van de stad. Behalve
door de ingang naast de kerk kunt u de tuin ook betreden via een
loopbrug, parallel aan de Watermolenbeek. Deze kunt u vinden
tegenover het standbeeld van de Polar Bear.

Adres:
Ingang tuin:
St Theresiastraat
Oorspronkelijke functie:
Klooster
Adres:
Hulsdonksestraat 35

Adres:
Kade 23
Oorspronkelijke functie:
Kerk
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4. Emile van Loonpark
In dit in Engelse landschapsstijl ontworpen stadspark vindt u naast
een fraai aangelegd wandelpad ook prachtige bomen zoals de Parrotia.

Adres:
Ingang Stationsstraat

5. Stadstuin Van Hasselt
Voor het gebied rond
de Kring,DE
hetSTER
Tongerlohuys
het Koetshuis
is
KLIMAATADAPTIEVE
STADSTUIN
PLANKAARTen
VOORLOPIG
ONTWERP
een ontwerp gemaakt voor een stadstuin, De Ster genaamd. Later
kreeg dit park de naam Stadstuin Van Hasselt. Genoemd naar de vm
eigenaar van het pand Molenstraat 10. Bij het opstellen van het Open
Monumentendag boekje was nog niet bekend, wanneer het plan wordt
uitgevoerd.

Adres:
Ingang via Koetshuis,
Molenstraat 18

LEGENDA

Halfverharding, ge

Gebakken bestrat

Gebakken bestrat

Gras betonsteen t

Gebakken bestrat
Gras (I)
Vaste planten (II)
Natuurlijke oever

Voedselbosrand (I
Wadi

Gracht Tongerlohu

Betonplaat, Groen

Circulair muurtje h

Circulair muurtje h
Hek h 180 cm

Beplanting; struik

KOETSHUIS

Bestaande boom

Zitelement, prefeb

HET TONGERLOHUYS

Vlonderdelen, har
Sokkel

O1

Padverlichting

W1

C1
E2

TONGERLOTUIN

C2

Z2

W2+3

Z3
Entrees en omheining

P3
C2
V1

KOETSHUISTUIN

Z1

E1

Entree Nieuwstraat

E2

Entree Molenstraat Tonge

E3

Entree Uitrit vanuit koets

E4

Entree Molenstraat koetsh

Culturele inrichting

V2

O2
Z4

P2
E1B

E1

E3

C3

C1

De Groenfabriek

C2

Sokkels

C3

Theekoepeltje (bestaand)

Zitplekken
Z1
Z2

Zitplekken aan wadi, De k

Zitplekken aan wadi Tong

Z3

P1

Z4

Zitmuurtjes

Paden, vlonderpad en duiker
V1

Vlonderpad, De ster

V2

Vlonderpad, kreek koetsh

Waterelementen
W1

Duiker Tongerloogracht n

W2

Duiker wadi

W3

Waterpeil

Toegangspaden

DE KRING

P1

Openbare parkeerplaatse

P2

Invalide Parkeerplaats (2)

P3

Privé parkeerplaaten (2)

opmerkingen:
- Maten zijn in meters;
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP;
- Codering correspondeerd met
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6. Tuin van Mariadal
De kapel van Mariadal en de tuin zijn te bezoeken.

7. Burgemeester Coenenpark
Dit uitgestrekte park wordt gekenmerkt door de hele grote vijver.

8. Oude Begraafplaats
Zie ook bladzijde 47.

9. De Verfraaiing
In 1917 besloot de gemeenteraad van Roosendaal een
verfraaiingscommissie in te stellen. Er werd besloten een wandelroute
aan te leggen langs de Turfvaart en de Elderse Vaart, waar nu de Van
Beethovenlaan ligt en het nog bestaande gedeelte, evenwijdig aan de
Strausslaan.
10. Park Vrouwenhof
Het park is ingericht met slingerpaden en bevat diverse waterpartijen
als ook een aantal bruggetjes waaronder een Japanse brug.

Adres:
Ingang via kapel,
Vincentiusstraat 5

Adres:
Parklaan

Adres:
Ingang Kalsdonksestraat

Adres:
van Beethovenlaan

Adres:
Scholtensboslaan 3

Wat zeer zeker ook een bezoekje waard is:
11. Kwekerij De Gaerde, Schouwenbaan 13 b, Wouwse Plantage.
Deze kwekerij heeft zelfs de oudste zogenoemde Venlo-kas
van Nederland.
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Reis met “Oldtimers”
In de Molenstraat tegenover het Tongerlohuis staat een klassieke bus
klaar. STAP GRATIS IN! Voor vervoer naar de locloods en de plaats waar
de “Benelux-hondenkop wordt gerestaureerd.

E-mail:
OVCRoosendaal@gmail.com

Route van de bus: Molenstraat, Dominéstraat, Kloosterstraat,
Burgemeester Prinsensingel, Brugstraat, Stationsplein, Stationsstraat,
Markttunnel, Burgemeester Freijterslaan, Jan Vermeerlaan, Borchwerf,
Bosstraat (halte Locloods, seinhuis, Benelux hondenkop), Borchwerf,
Gastelseweg, Kalsdonksestraat (halte begraafplaats, kapel Charitas),
Griendweg, Hoogstraat, Molenstraat.
U wordt vervoerd in een Volvo Stadsbus 110. Deze vierde generatie
BBA-stadsbussen bestond uit 48 bussen die in de periode 1973-1975
reden. Bouwer was ZABO uit Ridderkerk. De karakteristieke ZABO’s
waren voor de BBA echte standaardbussen (rood voor de stadsdienst,
geel voor het streekvervoer). Hij wordt rijdend gehouden door de
Stichting Veteraan Autobussen.
>
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Aan de Molenstraat staan ook historische automobielen klaar van
de Oldtimer Vrienden Club Roosendaal (OVCR). Zij brengen u naar
elk gewenst monument bijvoorbeeld naar Wouw of Nispen.
De leden van de OVCR komen uit de hele regio, maar de motor
draait in Roosendaal. Lid worden of meer informatie? Stuur een
e-mail naar OVCRoosendaal@gmail.com.
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Struikelstenen of
Stolpersteine

Als u een wandeling door de stad maakt om monumenten te bekijken
of als u de Parken en Tuinenroute wandelt moet u op verschillende
plaatsen oppassen, dat u niet struikelt. Op een aantal plaatsen liggen
namelijk zogenoemde ‘struikelstenen’ of in het Duits ‘Stolpersteine’.
De Duitse kunstenaar Gunter Demnig begon in 1997 met het leggen
van de eerste Stolperstein in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Een Stolperstein is een betonnen steen van 10 x 10cm, met aan de bovenkant een
messing plaatje waarin de naam, geboorte- en overlijdensdatum en
de plaats van overlijden wordt gestanst. Het is een herinnering aan de
Shoa (Holocaust) in de Tweede Wereldoorlog. De steen wordt geplaatst
in de stoep voor het voormalige woonhuis van het slachtoffer. Demnig
geeft zo ieder slachtoffer een eigen monument. Want, zo stelt hij,
‘EEN MENS IS PAS VERGETEN ALS
ZIJN OF HAAR NAAM VERGETEN IS’.

Inmiddels liggen er in vele landen al struikelstenen. Borne was de
eerste plaats in Nederland waar Stolpersteine zijn gelegd.
Dit gebeurde op 29-11-2007.

In Roosendaal liggen de
volgende Stolpersteine:
Hulsdonksestraat 27
Molenstraat 44
Dokter Heijptstraat 17
Brugstraat 44
Vincentiusstraat 7
Dr Lemmensstraat 6
Burgemeester
Schoonheijtstraat 37
Dr Lemmenstraat 30A
Admiraal Lonckestraat 1
Van Gilselaan 14
Heuvellaan 18
Kalsdonkseweg 89
Vrouwemadestraat 15
Gastelseweg 258
Bovendonk 115
Boulvard 57
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Roosendaal
danst

“Roosendaal Danst” voert in augustus en september een dansproject
uit (onder leiding van Artistiek Leider Jacques van Meel) rondom
standbeelden en sculpturen in de stad en de dorpen. Het thema van
dit project past goed in het thema van Open Monumentendag, namelijk
“mijn monument is jouw monument”.
Het thema is “racisme, diversiteit en identiteit”. De bedoeling is om
hiermee een koppeling naar de samenleving te maken aansluitend bij
de standbeelden en sculpturen in samenhang met fotografie.
De aandacht is gericht om goed te (leren) kijken, het verhaal achter
het standbeeld en de lijnenstructuur.
Het project wordt uitgevoerd door diverse dansgroepen en ook
professionele solodansers.
Bij een aantal beelden in het Emile van Loonpark, het beeld voor de
Paterskerk, alsmede in een paar monumenten binnen zullen we om
12.30u/13.30u/14.30u performances uitvoeren.
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Adres:
Emile van Loonpark
Markt 54

OPEN MONUMENTENDAG 2021

Monumenten

Roosendaal
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Onze-Lieve-Vrouw van
Altijddurende Bijstand kerk,
Klooster en Kloostertuin
Adres:
Kade 21
Bouwperiode:
1874
Oorspronkelijke functie:
Kerk van de paters
Redemptoristen
Huidige functie:
Parochiekerk
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In 1868 werd de noodkerk gebouwd in het zgn. ‘klein Roosendaal’, aan
de andere kant van de spoorlijn. De paters Redemptoristen wilden zich
in West-Brabant vestigen vanwege hun activiteiten in de streek. Net in
gebruik genomen, bleek de noodkerk al gauw te klein omdat de Paterskerk een lokale èn een regionale functie had. De definitieve kerk werd
gebouwd in 1874 in een romaans-byzantijnse stijl naar een ontwerp
van architect Th. Asseler. Dit Jaar zal niet alleen de kerk haar deuren
openen, u kunt ook een bezoek brengen aan het klooster en de mooie
kloostertuin. In de kerk kunt u weer de iconen bewonderen en zullen
er mensen aanwezig zijn om uitleg te geven. Ook kunt u kennismaken
met liturgisch bloemschikken. Op 8 december 2020 heeft Bisschop
Liesen het klooster, waarin eerder de paters REDEMPTORISTEN
woonden, opnieuw ingezegend en de naam gegeven: Biara Charitas
“Theresia Saelmaekers Roosendaal” naar de stichtster van de orde in
1843. Daarmee was het klooster officieel in handen van de congregatie
van de Franciscanessen van Caritas. De eerste zusters wonen er al een
tijdje en zijn al aardig ingeburgerd en opgenomen in de gemeenschap
van de St. Norbertusparochie. De Open Monumentendag is misschien
een mooie gelegenheid om met hen, het klooster en de mooie kapel
kennis te maken. De zusters Hieronima en Brigitta zullen u graag te
woord staan en zo nodig uitleg geven. De trots van de O.L.Vrouwekerk
is de sfeervol aangelegde paterstuin. Deze is dagelijks geopend van
9.00 tot 17.00 uur en wordt regelmatig bezocht door mensen die even
de rust zoeken in de hectiek van het leven van alle dag. Dit was aanleiding om in de paterstuin een “stilte plekje” te creëren waar mensen,
die daar behoefte aan hebben, een kaarsje kunnen opsteken en even
stil kunnen zijn. Van 11.00 tot 11.15 uur – van 12.00 tot 12.15 uur – van
13.00 tot 13.15 uur – 14.00 tot 14.15 uur en van 15.00 tot15.15 uur bent
u hiervoor van harte welkom. Maar buiten dat is de tuin natuurlijk de
hele dag open en kunt u er een wandelingetje maken en genieten van
de mooie natuur. Een bezoek is zeker de moeite waard en wij wensen u
daarbij een mooie en inspirerende Open Monumentendag 2021.
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De Antverpia

De Wenneker

Adres:
Boulevard Antverpia 2-2A

Vroeger sigarenfabriek van Ernest Martin, later
Karel van Wely, vanaf 1967 distelleerderij van
firma Van der Tuin (Wenneker’s oude genever,
Goblet en Dujardin Vieux)

Bouwperiode:
1906
Huidige functie:
Woning

Adres:
Badhuisstraat 18
Bouwperiode:
1948
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Huidige functie:
Bedrijfsverzamelgebouw

OPEN MONUMENTENDAG 2021

Café de Veestallen

Woonhuizen

Adres:
Kade 65

Adres:
Hulsdonksestraat 56 – 62

Bouwperiode:
19e eeuw Vanaf 1930 eigendom van
de familie Boonen, horecafunctie

Bouwperiode:
1912

Huidige functie:
Café

Huidige functie:
Woonhuizen
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Woonhuis
Adres:
Ludwigstraat 1
Bouwperiode:
1926-1927
Huidige functie:
Woonhuis

Deze vrijstaande villa, gebouwd in 1926-27 in Amsterdamse Schoolstijl
naar ontwerp van architect Jac. Hurks, was het eigen woonhuis van
de architect. Tot 1940 was de villa ook als kantoor in gebruik. Het huis
ligt op de hoek van de Ludwigstraat en Stationsstraat en is schuin
geplaatst.
Tegen de linkerhoek staat een kleine uitbouw waarboven het dak uitwaaiert. De rechterhoek is van een erker met afgeschuinde zijden voorzien, waarboven een balkon met bakstenen borstwering. De schuine
zijden hebben een zaagtandmotief in het metselwerk. Het midden van
de gevel is hoger opgemetseld. Op de begane grond bevindt zich de
ingangspartij, bestaande uit een portiek met paraboolboog waarin een
houten deur met glas-in-lood zijlichten, erboven een groot glas-in-lood
raam met uitstekende horizontale houten roeden, dat de plaats van het
trappenhuis aangeeft.
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stedebouwkundige uitleg
van de stad in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorisch belang
vanwege de verzorgde vormgeving in baksteen en is een belangrijk
werk in het oeuvre van de in Roosendaal actieve architect Hurks. Het
heeft ensemblewaarde in samenhang met overige bebouwing aan de
Ludwigstraat.
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> Wandeling langs de huizen van Jac. Hurks:
De start van de wandeling is in de “Hurkskamer” in Parrotia om
11.00 uur, 13.00 uur en bij voldoende deelnemers 15.00 uur.

OPEN MONUMENTENDAG 2021

De Cleyne Cat
Dit oudst bewaarde particuliere woonhuis van Roosendaal dateert
van ongeveer 1665. Tot 1845 was het een woonhuis met werkplaats
van een gareelmaker. Die maakte met behulp van een gareelblok
trekinrichtingen voor paarden, bestaande uit een halsjuk om de hals
en schouders, gemaakt van leer.
Daarna was het pand tot 1955 een schoenmakerij. Het rijksmonument is in 1962 gerestaureerd en doet sindsdien dienst als
horecagelegenheid. Het staat bekend als de Cleyne Cat en heeft
als enige café in Roosendaal een nachtvergunning.
Het huis heeft een tuitgevel en is in lichte tint gesausd. In de gevel
bevinden zich zes eenvoudige schootankers en een sieranker.
De aanzetsteen voor de topgevel heeft de vorm van een mensenhoofd. De ingangspartij is voorzien van een kroonlijst en alle
raamkozijnen hebben hardstenen onderdorpels. Tegen de zijgevel
staat een poortboog, die toegang geeft tot het achtererf.

Adres:
Markt 69
Bouwperiode:
ca 1665
Huidige functie:
Woonhuis en werkplaats
gareelmaker, schoenmakerij,
horeca
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Emile van Loonhuis Postkantoor
Adres:
Markt 54

Adres:
Markt 31-31A

Bouwperiode:
1865

Bouwperiode:
1897

Oorspronkelijke functie:
Woonhuis

Oorspronkelijke functie:
Postkantoor
Directeurswoning

Huidige functie:
Bibliotheek
De schilders leerlingen van atelier Kunstikoos van
Koosje Breugelmans zijn hier aan het schilderen.
En hun werk kunt hier bewonderen en bekijken.
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Huidige functie:
Chinees specialiteitenrestaurant

Vm. Huisartspraktijk

Vm. Herenhuisnotariskantoor

Adres:
Markt 16

Adres:
Markt 7

Bouwperiode:
Vòòr 1823

Bouwperiode:
1903

Oorspronkelijke functie:
Huisartspraktijk

Oorspronkelijke functie:
Notariskantoor

Huidige functie:
Nu Biercafé de Sjoes

Huidige functie:
Horeca
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Het Raadhuis
Achter het uit 1810 daterende neoclassicisme gaat metselwerk schuil
van het tijdens het Twaalfjarig Bestand in Hollandse renaissancestijl
heropgebouwde vrijheidshuis. De overwelfde benedenverdieping van
het eerste raadhuis bleef daarbij bewaard.

Adres:
Markt 1
Bouwperiode:
vòòr 1542

In de 19e eeuw, nadat Roosendaal door koning Lodewijk Napoleon tot
stad was verheven, sprak men zelfs van het Stadhuis aan de Groote
Markt. Het fraaie smeedwerk van de balustrade stamt dan ook uit die
tijd. Een grootschalige renovatie in 1974 betekende het einde van alle
eclectische toevoegingen uit 1898 van de architect M. Vergouwen. De
18e-eeuwse hardstenen schouw uit de raadzaal zakte een verdieping
en vormt daar een oneigenlijk decoratief element in het nieuwe
interieur van de burgerzaal.

Huidige functie:
Na brand herbouwd in
Hollandse renaissance stijl
in het Twaalfjarige bestand
(1609-1621); in 1810 in
neoclassisistische stijl
veranderd
>

26

05

Wethouders en raadsleden leiden u graag rond in het raadhuis en kunnen u uitleggen hoe een raadsvergadering gaat.

OPEN MONUMENTENDAG 2021

St. Jan
De bewoners van de donken, zandige verhogingen, landruggen in een
verder moerasachtig gebied (Langdonk, Hulsdonk en Kalsdonk bijvoorbeeld) vroegen in 1266 aan de abt van de abdij van Tongerlo om een
eigen kapel. De reden was, dat de wegen naar de kerk van Nispen slecht
en onveilig waren. Op 5 november 1268 was de nieuwe kapel klaar. Er
werd ook grond aan de kapel geschonken en dit werd door de toenmalige heer van Breda goedgekeurd in een acte, waarin stond ‘in loco dicto
Rosendale’ (op een plaats, genaamd Roosendaal). De huidige kerk is
gebouwd in neoclassicistische stijl en werd ontworpen door de Antwerpse architect J. Franssen. Het gebouw werd in 1839 ingewijd. In dat jaar
werd de spits van de toren vervangen door een open achtkantige koepel.
Boven het portaal prijkt in koper de naam van Johannes de Doper, al
sinds eeuwen de patroon van zowel de kerk als van Roosendaal zelf. In
de kerk herinneren de twee zijaltaren nog aan de schuurkerk op de plaats
van de schouwburg aan de Kerkstraat. De nissen met de beelden zijn
toevoegingen uit 1839. De nis van het Maria-altaar wordt omlijst door
geschilderde panelen die de vijftien geheimen van de rozenkrans
voorstellen. In 2001 werd het gebouw aan de eredienst onttrokken.
Toni Raats speelt er op het carillon

Adres:
Markt 2
Bouwperiode:
1839
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Winkel-woonhuis

'De Fortuin’

Adres:
Raadhuisstraat 9-9a

Adres:
Raadhuissstraat 26

Bouwperiode:
1907

Bouwperiode:
17e eeuw, in ca. 1840 verbouwd naar
de huidige situatie

Huidige functie:
Winkel - woonhuis
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Huidige functie:
Woning

OPEN MONUMENTENDAG 2021

Watertoren

Lagere school

Adres:
Nispensestraat 27

Adres:
Nieuwstraat 35

Bouwperiode:
1916

Bouwperiode:
1906

Oorspronkelijke functie:
Watertoren

Oorspronkelijke functie:
Openbare lagere school, ULO en
School voor Expressie

Huidige functie:
Woning en restaurant

Huidige functie:
Appartementencomplex
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Mariagaard

Restaurant Oost

Adres:
Nieuwstraat 11

Adres:
Bloemenmarkt 14

Bouwperiode:
1617

Bouwperiode:
1810

Huidige functie:
Hofje, woningen

Oorspronkelijke functie:
Protestantse kerk
Huidige functie:
Horeca
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Tongerlohuys
Wat pastoor Philippus baron von Weijmar in 1762 vond van de grote
verbouwing van zijn pastorie weten we niet, maar het Tongerlohuys
zoals we het nu kennen zou men best als adellijke woning voor kunnen
stellen. De kap van het gebouw dateert van vóór 1640. Het bouwwerk
dat in 1762 verrees, is - ondanks latere verbouwingen - nog duidelijk
te herkennen en lijkt op andere norbertijner pastorieën in de Kempen:
een hoofdvleugel geflankeerd door twee lagere zijvleugels en een
voornaam aandoende gracht. In het interieur is het originele stucwerk
in de voormalige huiskapel nog intact met voorstellingen van de Heilige
Geest en de Drieëenheid.

>

Op Open Monumentendag is het museum gratis te
bezoeken. Het is de laatste dag van de tentoonstelling
Hemel en Aarde over het Kloosterleven in Roosendaal.

Adres:
Molenstraat 2
Bouwperiode:
1762
Oorspronkelijke functie:
Pastorie
Huidige functie:
Museum
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Luykx-bank
Adres:
Molenstraat 8
Bouwperiode:
1913
Huidige functie:
Kantoor

Het pand Molenstraat 8 is één van de belangrijkste werken van de jong
gestorven Breda’se architect Joseph de Lepper (1880-1915). Het is
een architectonisch juweeltje dat grotendeels gaaf bewaard is gebleven met een zeldzaam interieur. Het bankgebouw is gebouwd in een
op Berlage geïnspireerde Overgangsstijl: soberheid en harmonieuze
opbouw, de plastische toepassing van baksteen en het sierlijk gebruik
van zandsteen en glas-in-lood decoraties.
J.P.G. Luykx vestigde in 1878 een kassiersbedrijf in Roosendaal. Na zijn
vroegtijdige dood werd het bedrijf voortgezet door zijn weduwe en zijn
broer, Stanislas van Hasselt. In 1913 gaven zij de opdracht tot de bouw
van dit bankgebouw, dat in 1914 in gebruik werd genomen, vijf weken
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De firma Luykx was een
zelfstandig Brabantse familiebank en richtte zich vooral op kredietverstrekking aan suikerbietfabrieken. Het nieuwe bankgebouw bevatte
een voor die tijd unieke Lips-kluisinrichting met safeloketten.
In 1972 kwam de bank in handen van F. van Lanschot Bankiers NV.
Nadat de Van Lanschotbank Roosendaal had verlaten, stond het pand
vele jaren leeg tot het in 2018 werd gekocht door Voets Assurantiën.

34

Koetshuis en theehuis
In 1832 eindigde de bebouwde kom achter de Molenstraat en begon
het buitengebied. De Molenstraat verbond het gehucht Kalsdonk met
de Markt. Tussen Molenstraat 16 en 34 ligt een kasseienpad naar een
voormalig koetshuis en verderop een theehuisje met de naam ‘Uyt ende
thuys’. Het theehuisje is rond 1850 gebouwd, het koetshuis in 1857,
zoals blijkt uit een verweerde gevelsteen tussen de poorten “La Famille
Sandeling 1857”. Opdrachtgever voor beide gebouwen was de onderwijzer J.J. Sandeling (1811-1863). Hij richtte met enkele familieleden in
1833 een kostschool voor jongens op, bekend als 'Institut Sandeling',
dat tot 1865 bestond. Sandeling was medeoprichter van de Rosendaalsche Courant, één van de voorlopers van BN/De Stem. Het kantoor
was gevestigd aan de Molenstraat 9-9a. In 1904 bouwde bankier S. van
Hasselt een kapitaal huis op deze locatie. Rondom het theehuis liet de
familie Van Hasselt een siertuin aanleggen door de tuinarchitecte Mien
Ruijs (1904-1999), met niveauverschillen, terrassen en paden en een
cirkelvormig, verdiept gelegen perk met vetplanten. De verhoogde
borders waren omzoomd door muurtjes van natuursteen. In 1985 moest
de tuin grotendeels plaatsmaken voor een parkeerterrein. De tuin is
omsloten door een mogelijk negentiende-eeuwse tuinmuur. Binnenkort
wordt hier gestart met de realisatie van een nieuw stadspark: de Ster
of Tuin van Van Hasselt. Het koetshuis is gebouwd in een traditionele
bouwstijl en bestaat uit een begane grond, een zolderverdieping en een
zolder onder een zadeldak met rode Hollandse pannen. De symmetrische, drielaags puntgevel is met ijsselsteentjes in kruisverband
gemetseld. De theekoepel is gebouwd in neo-classicistische stijl en
heeft gepleisterde gevels en een achthoekig tentdak, gedekt met leien
in Rijndekking. Het theehuisje van grote waarde als zeldzaam relict uit de
geschiedenis van de architectuur. Het koetshuis is reeds gerestaureerd
en hierin is tegenwoordig een restaurant gevestigd. Het theehuis wordt
op dit moment gerestaureerd.

Adres:
Molenstraat 18
Bouwperiode:
1857 (Koetshuis) en
1850 (theehuis)
Huidige functie:
Restaurant 1857
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De Drie
Weesgegroetjes

Winkelwoonhuis

Adres:
Molenstraat 42

Adres:
Brugstraat 1

Bouwperiode:
Eind 17e eeuw

Bouwperiode:
1932

Oorspronkelijke functie:
Fotozaak

Oorspronkelijke functie:
Winkel-woonhuis

Huidige functie:
Vanaf 1984 café
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Woning met kantoor
Oorspronkelijk stond hier een woonhuis, dat in 1912 gebouwd was door
architect Joseph de Lepper. In 1930 is het pand verbouwd en vergroot
door architect Jac. Hurks. Het werd toen een woonhuis met kantoor.
Ook het hekwerk, dat de tuin afschermt, is uit die tijd. In 1932 wordt het
kantoor verbouwt architect A. van Hees het kantoor. En tenslotte wordt
in 1937 door Jac. Hurks een tuinkamer aan het huis toegevoegd.
Het pand is nog zeer gaaf en samen met het hekwerk van architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang. Voor de voordeur ligt
een “Stolperstein” van Gerardus van der Ven. Hij is dwangarbeider
geweest in Dora-Mittelbau, dat in de Harz ligt. Hij is omgekomen tijdens
zogenoemde ‘dodenmarsen’, toen de dwangarbeiders vanwege het
Sovjetleger door de nazi’s naar het westen werden gestuurd.

Adres:
Brugstraat 44
Bouwperiode:
1912. Verbouwd en
uitgebreid in 1930,
1932 en 1937
Huidige functie:
Kantoor
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Mariadal
(kapel en tuin)
Het klooster Mariadal is gesticht in 1934. De oorsprong van de congregatie lag aan de Molenstraat. Daar huurde de stichteres van de congregatie, Mére Marie-Joseph Raaymakers op 1 september 1832 een
huis van de Roosendaalse burgemeester Van Gilse. In 1910 werd het
complex uitgebreid met een pensionaat, een mulo, een kweekschool
en scholen voor de kinderen uit de Sint-Jansparochie. In 1919 kwam
daar nog het Sint-Gertrudislyceum bij. Kortom niet alles kon meer in de
Molenstraat gehuisvest worden. Een nieuw klooster voor de opleiding
van zusters en het besturen van de congregatie was hard nodig. Dat
werd klooster en nieuw moederhuis Mariadal in de Vincentiusstraat. De
architecten waren J. Cuypers (Roermond) en F.B. Sturm (Roosendaal).
De zusters hebben Mariadal in 2012 verlaten.

Adres:
Vincentiusstraat 3-7
Bouwperiode:
1934
Oorspronkelijke functie:
Klooster
Huidige functie:
Tijdelijk Stadskantoor
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>

Rondleiding door de kapel en de tuin van Mariadal

van Gurp

Graag tot ziens in onze winkel.
Of bestel uw boodschappen op
plusvangurp.nl

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 10.00-18.00

van Gurp/Tolbergcentrum 172 // Roosendaal
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Norbertus Gertrudis Lyceum
Adres:
Lyceumlaan 10
Het gebouw is alleen
opengesteld via de
hoofdingang
Bouwperiode:
1924
Huidige functie:
Middelbare school
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Sinds 1919 vormen het Gertrudis- en het Norbertuslyceum twee
sterke pijlers voor voortgezet onderwijs in Roosendaal. Beide instituten – aanvankelijk apart voor meisjes en jongens – stonden bekend
als streng, rooms en degelijk. Het Gertrudislyceum verhuisde in 1976
van de Kloosterstraat naar een nieuwe en grotere locatie in Langdonk
en het Norbertuslyceum in 1924 van de voormalige Van Gilsestraat
(huidige Damstraat) naar de toen nieuw gebouwde behuizing aan de
Lyceumlaan nummer 10. De jaren na 1968 brachten voor beide instituten grote veranderingen op onderwijsgebied, onder andere als gevolg
van de invoering van de Mammoetwet.
De scholen kregen een gemengd karakter. De opleidingen gingen in
de richting van mavo, havo, atheneum en gymnasium. Vanaf die tijd
was er niet alleen veel aandacht voor het schoolse leren, maar er
ontstond een geheel ander schoolklimaat: meer openheid, aandacht
voor buitenschoolse activiteiten en leerlingbegeleiding. Beide instituten
hebben op degelijke wijze een sterke bijdrage geleverd aan de verdere
emancipatie van stad en streek door de opleiding en levensvorming
van vele duizenden jongeren. Het schooljaar 2019-2020 stond voor
zowel het Gertrudis als het Norbertus in het teken van de viering van
het 100 – jarig bestaan. Deze Open Monumentendag biedt waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om onder meer het historische deel van het
gebouw van de architecten C. W. Bennaars en P. G. Buskens te zien. Zij
hebben het getekend in een stijl die elementen van de Amsterdamse
school en de Nieuwe Zakelijkheid combineert. Vanaf 2009 is het een
gemeentelijk monument.

Norbertus Gertrudis Lyceum vernieuwbouw
Om de school te kunnen huisvesten in een fysieke omgeving die past
bij het huidige onderwijsconcept wordt er gestreefd naar vernieuwbouw die naar verwachting in 2023 gerealiseerd zou kunnen zijn.

Presentaties
De school verzorgt 3 presentaties over de vernieuwbouwplannen en
hoe die zich verhouden tot het onderwijsconcept. De presentaties
vinden plaats in de schoolkantine op de volgende tijdstippen:
10.30 uur – 12.00 uur - 13.30 uur.

>
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Rondleidingen
Na de presentaties kunnen de bezoekers onder begeleiding
van een oud docent een rondgang door de school maken.
Tentoonstelling over eerste rector APJ van den Hout.
Diegene die geen rondgang door de school maken kunnen in
de schoolkantine een tentoonstelling over APJ van den Hout
bekijken. Hij was de eerste rector van het Sint Norbertus
Lyceum van 1919 - 1945.

Tijdslot

07

Er wordt gewerkt met een tijdslot. Dat betekent dat na de s
tart van de presentaties het gebouw dicht is. Bezoekers
kunnen wel het gebouw elk ogenblik verlaten. Echter een
vrije rondgang op elk gewenst ogenblik is niet mogelijk.

Verkoop
jubileumboek
Norbertus 90
Ter gelegenheid van
het 90-jarig bestaan
van het Sint Norbertus
Lyceum is een
jubileumboek verschenen. Het boek is
helemaal gericht op de
geschiedenis van de
school. Verkoopprijs
is € 5,00.
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Locloods en stichting Hondekop
De stationsgebouwen, de Locloods en het Seinhuis zijn alle in 1907
ontworpen door de toenmalige spoorwegbouwmeester ir. G. van
Heukelom. De Locloods bestaat uit een monumentale, 16,5 meter
hoge hal van ruim 2000 m², die zes sporen overspant, en een lagere
hal van 8,5 m hoog en 2200 m², waar stoomlocomotieven gestald en
gerepareerd werden. De locomotiefloods is één van de drie loodsen
die Roosendaal rijk was; één is in de oorlog gebombardeerd en de
tweede, een polygonale loods met 8 standen, is in 1959 afgebroken.
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Stichting Hondekop
Decennialang waren Hondekoppen (ook wel Materieel 1954 of kortweg Mat’54 genoemd) beeldbepalend voor het treinvervoer in Nederland. Ze werden ontwikkeld omstreeks 1954 en waren tussen
1956 en 1996 een bekende verschijning in Nederland. Karakteristiek aan de Hondekop is zijn bolle
neus, bedoeld om de machinist beter te beschermen bij een eventuele aanrijding. Ze werden door
zowel het rijdend personeel als de reizigers geroemd om hun comfortabele rijeigenschappen. Ze zijn
oerdegelijk geconstrueerd, hetgeen zich vertaalt in een hoog eigen gewicht. Gerekend naar gewicht
per zitplaats zijn het de zwaarste treinstellen die ooit in Europa geleverd zijn, 1100 kg per zitplaats!
De treinstellen werden gebouwd door Werkspoor in Utrecht.
Toen de laatste reguliere Hondekoppen bij NS in 1996 buiten dienst werden gesteld is het de stichting gelukt om treinstel 766 (een zogenaamd viertje) te redden van de sloop. Een paar keer per jaar
organiseert de stichting excursies voor donateurs en belangstellenden. Treinstel 766 is afgelopen
zomer in de werkplaats in Roosendaal opnieuw gespoten in dezelfde groene kleur als waarin het werd
afgeleverd in 1960. Naast Hondekop 766 is de stichting ook eigenaar van een Benelux Hondekop.
Deze werden in 1957 besteld door de NS en haar Belgische tegenhanger NMBS voor de treindienst
tussen Amsterdam en Brussel. Afgezien van de kleur (donkerblauw met een brede gele band) waren
ze uiterlijk grotendeels gelijk aan de overige Hondekoppen. Technisch weken ze sterk af omdat ze
zowel onder Nederlandse bovenleiding (1500 volt) als Belgische Bovenleiding (3000 volt) moesten
kunnen rijden en de Belgische spoorbeveiliging moesten hebben.
Van de 12 treinstellen werden er 11 gesloopt. Eentje (treinstelnummer 220.902) werd opgeslagen
in een loods in Leuven voor het nog te bouwen Belgische spoorwegmuseum. Daar bleef het bijna
30 jaar staan. Het verwerven van deze Benelux Hondekop is altijd een grote droom geweest van
de Stichting Hondekop. In 2015 kon het treinstel worden aangekocht en op 14 juli 2017 werd het
treinstel onder grote belangstelling van Leuven naar Roosendaal gesleept. Sindsdien wordt er
gewerkt aan de restauratie van het treinstel.
Bij Stichting Hondekop zijn circa 60 onbetaalde vrijwilligers actief. Ze houden zich bezig met de
restauratie van de Benelux Hondekop en het rijvaardig houden van Hondekop 766. Maar ook met
veel ander taken, zoals de catering, verkoop van fanartikelen, sponsor en fondsenwerving enz. enz.
We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Zowel mensen die willen helpen met de restauratie in
Roosendaal als mensen die zich meer met de organisatorische kant bezig willen houden. We vinden
het vooral belangrijk dan mensen enthousiast zijn, de rest leer je vanzelf. Ook hoef je geen technische
achtergrond te hebben. In de praktijk is er voor iedereen werk te vinden dat hij/zij leuk vindt.
Meer informatie over ons en onze treinstellen op onze website: www.stichtinghondekop.nl.
Of stuur een mailtje aan info@mat54.nl

>
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Bezoek aan de locloodsen stichting Hondekop. De classic
bus en ook de classic auto’s kunnen u erheen brengen.
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Station
Adres:
Stationsplein 1
Bouwperiode:
1907
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Douaneloods
De voormalige douane-goederenloods staat een beetje verstopt
tussen de (veelal) modernere gebouwen op het voormalige goederenemplacement. De loods voor opslag en doorvoer van goederen. In het
begin hadden de toenmalige twee spoorwegmaatschappijen (Staatsspoorwegen en Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij) hier een
gedeelte van in gebruik. De scheiding is aan de buitenzijde nog goed
te zien. Ooit was de loods in gebruik bij het transportbedrijf Van Gend
en Loos. Tegenwoordig is het in gebruik bij een bedrijf dat saferuimten
verhuurt.
De douaneloods is een rechthoekige, bakstenen loods onder een
zadeldak gedekt met golfplaten, voorzien van een groot overstek. In
de topgevel een groot halfrond raam met een kleine roedenverdeling.
Tegen de zijgevel is een betonnen laad- en losperron aangebracht. In
de gevel diverse poorten met moderne rolluiken, bovenlichten hebben
een kleine roedenverdeling. In het interieur bestaat de kapconstructie
uit stalen vakwerkliggers op geprofileerde kraagstenen.

Bouwperiode:
1907
Huidige functie:
Douaneloods
Huidige functie:
Opslagruimtes en
werkruimtes
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Kapel Wiekendaal
Adres:
Kalsdonksestraat 89
Bouwperiode:
1913
Oorspronkelijke functie:
Kapel
Huidige functie:
Multifinctioneel
(vergaderingen, kopje koffie)
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De bouw van het ziekenhuis Charitas aan de Kalsdonksestraat vanaf
1905 door de gelijknamige zustercongregatie geschiedde in verschillende fases. Na een eerste uitbreiding van het hospitaal in 1908 kreeg
architect Joseph Cuijpers de opdracht tot het ontwerpen van een
kapel. Deze kwam in 1913 gereed en sloot aan de linkerzijde aan bij
het grote neogotische ziekenhuiscomplex van architect Jacques van
Groendael. Het ziekenhuis is in 1997 gesloopt op de kapel na. De kapel
kreeg een moderne voorgevel en het interieur werd ontdaan van een
later aangebracht verlaagd plafond. Daardoor zijn de glas-in-loodramen
weer zichtbaar. Van het oorspronkelijke interieur zijn weinig sporen
gebleven. De kapel kent een multifunctioneel gebruik.

Tommy
Als ik stilsta bij jouw rustplaats
En jouw leeftijd daar dan zie,
Vult mijn hart zich met emotie,
Smart en ook melancholie.
Jij hebt heldenmoed gehad
In ’t korte leven dat je gaf
In een, voor jou, vreemde stad,
Neergelegd hier in dit graf.
Kunnen wij jou ooit vergoeden
Wat wij jou verschuldigd zijn?
Voor vergetelheid behoeden,
Al jouw angst en al jouw pijn?
Waar je vrienden verder trokken
En jij hier dood achterbleef,
Rest your head, son, war is over,
We will always keep you safe.
Huub Klaassen, Nispen

Begraafplaats Bredaseweg
Op de oude begraafplaats ligt het DNA van Roosendaal. Van eenvoudige Roosendalers tot de invloedrijkste medeburgers, die de ontwikkeling
van Roosendaal richting hebben gegeven, liggen hier begraven.
Diverse burgervaders die de stad door moeilijke jaren hebben geloodst,
vonden er hun laatste rustplaats. Gesneuvelde Roosendaalse militairen
hebben een eigen ereveldje met een monument, gebeeldhouwd door
Niel Steenbergen, en een mooi ereveld voor de gesneuvelde geallieerde
militairen aan de ingang Kalsdonk. De jongste gesneuvelde soldaat was
18 jaar en heette Alan Syson. Hij was de zoon van van John-William en
Florence-Beatrice Syson en kwam uit Ilkeston. Ook de 77 burgerslachtoffers van het bombardement op de melkfabriek, en de 45 gesneuvelde
burgers omgekomen tijdens de bevrijding in 1944, liggen hier. Veel
grafmonumenten hebben een eigen verhaal en zijn een bezoek dubbel
en dwars waard. Vrijwilligers van de stichting Begraafplaatsen
Roosendaal zijn trots op de begraafplaats en op het werk om deze plek
zo aantrekkelijk mogelijk te houden.

Adres:
Bredaseweg

>
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Rondleidingen
om 12.00 uur en
14.30 uur
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De Arend, Wouw

De molen van Aerden, Nispen

De Hoop, Roosendaal

De Twee Gebroeders, Roosendaal

Molens van de gemeente Roosendaal

al
Het verha

van

in
Molensndaal en
Roose dorpen
de kerk
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Onlangs is bij het Tongerlohuys/Historisch Informatiepunt Roosendaal
een vernieuwd boekje uitgebracht over de molens van de gemeente
Roosendaal. Dit boekje is gratis af te halen In het Tongerlohuys.
De gemeente heeft nog 4 molens, waarvan er 3 op zaterdag te
bezoeken zijn. De Twee Gebroeders, Amerikalaan, De Arend in Wouw,
Akkerstraat en de molen van Aerden in Nispen aan de Dorpsstraat.
De standerdmolen De Hoop in Kroeven aan de Willem Elschotlaan is op
zondagmiddag geopend en een bezoekje waard.

Schuurkapel
De Vlaamse schuur stond er al toen in 1870 de naastgelegen
langgevelboerderij gebouwd werd. Meer dan 100 jaar was de schuur
in gebruik bij een boerenbedrijf. Met de bouw van de wijk Tolberg rijpte
bij de laatste nazaat van de familie, Elisa Johanna Kerstens, het idee
om van haar schuur een kapel te maken. Op 28 mei 1999 zegende
bisschop Muskens de kapel in. Een kruis in de gevel van deze Vlaamse
schuur verwijst naar de dagkapel aan de achterkant van het gebouw,
dat dagelijks is geopend van 9.30 – 16.00 uur. Iedereen kan daar in
stilte verblijven voor stilte en gebed en een kaarsje aansteken. In de
kapel zelf worden allerlei bijeenkomsten gehouden.
In de voorgevel zijn in het metselwerk sporen van vroegere verbouwingen en reparaties te zien. Een deel van de langgevel bestaat uit zwarte
gepotdekselde houten planken. Vlaamse schuren komen vooral in het
westen van Brabant voor. Kenmerkend is dat de schuur los staat van
het woonhuis van de boerderij en dat de ingang aan de korte kant van
de schuur zit.

Adres:
Damastberg 108
Bouwperiode:
1870
Oorspronkelijke functie:
Boerenschuur
Huidige functie:
Kapel + multifunctioneel
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St. Josephkerk en pastorie
Adres:
Josephstraat 4
Bouwperiode:
1923
Huidige functie:
Kerk
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De kerk is in 1923 ontworpen door de toen jonge architect Jac. Hurks,
in opdracht van de toen eveneens jonge bouwpastoor Herman van
Mierlo. Voor dié tijd een hypermodern gebouw, in de stijl van de
Amsterdamse School. Vooruitstrevend was vooral dat de kerk zo
ontworpen is dat de duizend kerkgangers allen goed zicht hebben op
het altaar, zonder pilaren die in de weg staan. Hurks bereikte dit met
een grote gemetselde koepel van negentien meter doorsnede. Hij
ontwierp ook de inrichting, tot zelfs de kleur van de deuren toe.
Hij deed het echter niet alleen: instructies kwamen van Van Mierlo.
Ook veel mensen uit de nieuwe parochie droegen hun steentje bij.
Die parochie omvatte toen - behalve de stadsuitbreiding van Roosendaal vanaf de Nispensestraat tot aan de Bredaseweg en de Verfraaiing
- ook de landelijke gebieden Visdonk, Langdonk en Langendijk tot aan
de Rijksweg.
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Monumenten

Wouw

Sint Lambertuskerk
Adres:
Torenplein 1
Bouwperiode:
14e eeuw
Herbouw na de oorlog, 1951
Huidige functie:
Kerk, Icoon van Wouw
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De middeleeuwse kerk raakte in 1944 door oorlogsgeweld grotendeels
verwoest. De herbouw vond plaats in 1951, met aandacht voor de
middeleeuwse stijl. In het koor en het transept is nog 15e-eeuws werk
te zien. De eiken beelden in het koor (vervaardigd 1690-1699) bleven
in 1944 gespaard en sierden destijds de koorbanken, afkomstig uit de
abdij van St. Bernard op de Schelde. Andere beelden uit deze banken
kregen een plaats voor de biechtstoelen. Aan de noordzijde, naast het
monumentale Verschueren-orgel, is het schilderij te zien van de
Annunciatie. Het werk (1.85 bij 1.85) is geschilderd op panelen.
Bernardus van Clairvaux krijgt op diverse wijzen aandacht in de kerk.
Vier West-Brabantse parochies stonden eeuwenlang onder gezag van
de Bernardusabdij, een beroemd cisterciënzerklooster in Hemiksem bij
Antwerpen. Monniken van de abdij werkten in de dorpen als kapelaan
of pastoor. Cisterciënzermonniken - bekend als brouwers van trappistenbier - waren al in de middeleeuwen in ons land gevestigd. Vanaf
1165 stichtten ze liefst 34 kloosters. In de Reformatietijd gingen alle
ten onder.

In de Wouwdfluit
Architect Jac. Hurks kreeg in 1931 van notaris Siebelink de opdracht
een tweetal huizen te ontwerpen. Een woonhuis met kantoor aan de
Markt en een herenboerderij, die bereikbaar was via de Kroonse gang
naast hotel ‘De Kroon’. Het pand aan de Markt 26 is na oorlogsschade
voorzien van een andere voorgevel. Tegenwoordig ligt de voormalige
boerderij aan de Omgang 10. Het ontwerp van Hurks is geheel in de stijl
van de Amsterdamse school, bijvoorbeeld het steile dak. In het interieur
gebruikte Hurks een roodachtige naaldhoutsoort, Oregon Pine, dat hij
tijdens zijn verblijf in Canada had leren kennen. Ook is binnen veel glas
in lood te vinden. Begin 70er jaren stond het pand op de lijst van te
slopen panden. Gelukkig is dat niet gebeurd met name door de
interesse en uiteindelijke aankoop van het huis door de huidige
eigenaren: Loes van Langerak en Jan Walraven.
>

Op Open Monumentendag zijn allerlei kunstwerken van
Loes Walraven te bewonderen, zoals beelden, keramiek
en schilderijen.

Adres:
Omgang 10
Bouwperiode:
1931
Huidige functie:
Woonhuis
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Het Kasteel van Wouw
krijgt weer grachten
Op dit moment wordt hard gewerkt om de grachten bij het kasteel van
Wouw weer in beeld te brengen. Het kasteel bestaat al lang niet meer,
maar de fundamenten zitten nog wel in de grond.
Die fundamenten zijn ondertussen al bloot gelegd en tegen de natuurstenen muren moet in de toekomst weer water klotsen. Eind van het
jaar moet het hele project gereed zijn en dan is er ook een ecologische
verbindingszone vanaf de Waterstraat tot in de Zure Made. Een onderdeel van het kasteelproject is namelijk om twee poelen te graven en de
nodige beplanting en moeraszones aan te brengen.
Een bezoek brengen aan het project kan in het kader van Open
Monumentendag op zaterdag 11 september om 11.00 uur of om
14.00 uur. Dan vindt er een rondwandeling plaats en daar kunt u bij
aansluiten. In verband met corona wordt gedacht aan maximaal
25 personen, maar hoe op dat moment de crisis zich ontwikkelt, is
bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend.
54
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Een stukje historie
Het oudste stuk van het kasteel van Wouw is in de periode tussen
1250 en 1300 gebouwd en bestond uit een ronde burcht met
(mogelijk) enkele bijgebouwen. Om die burcht lagen twee grachten.
In de periode tussen 1492 en 1504 werd van het kasteel een
fortificatie gemaakt met vier hoektorens en twee toegangspoorten die ongeveer zo groot waren als de gevangenpoort in Bergen
op Zoom. Tussen deze gebouwen kwamen aarden wallen van vier
meter hoog en om het complex werd een brede gracht gegraven.

Kasteel van Wouw, gravure uit 1583
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Op het binnenterrein stond een gebouw van twee verdiepingen,
in grootte vergelijkbaar met het Bergse Markiezenhof.
Tijdens de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog) werd het kasteel
diverse malen belegerd en veroverd. Dat zorgde voor veel onrust in de
streek die jarenlang compleet ontvolkt was. In 1604 werd besloten het
kasteel te ontmantelen en vanaf dat moment begon de aftakeling. Gebouwen raakten in verval en stenen werden gebruikt voor het bouwen
van schuren en huizen in de omgeving.
In 1747 stond alleen de Oostpoort nog overeind en daar verbleef de
legerstaf van de Franse troepen die het beleg voor Bergen op Zoom
hadden geslagen. Rond 1800 sneuvelde ook dit gebouw en resteerde
alleen nog een boerderij op het terrein. Toen die in 1911 gesloopt werd,
zaten alleen de fundamenten nog in de grond.
In 2006 startte een groep van drie vrijwilligers met het in kaart brengen
van de restanten. Later ontstond daaruit de Stichting Kasteel van
Wouw die het terrein in erfpacht kreeg en toestemming om, samen met
archeoloog Marco Vermunt, opgravingen te doen.
Tijdens die opgravingen werd een stammenkrans met een doorsnede
van 25 meter gevonden. Met de C14-methode werd de ouderdom van
de palen bepaald. Die moeten tussen 1000 en 1050 gekapt zijn. Dus
mogelijk was er een houten voorloper van het kasteel.

>
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Als u het uitgebreide verhaal wil horen over het Kasteel van
Wouw kunt u zich op zaterdag 11 september aansluiten bij
de rondleidingen. Op zondag 12 september is het terrein niet
toegankelijk.
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Nispen
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H. Maria Hemelvaartkerk
De H. Maria Hemelvaartkerk werd in 1931 gebouwd naar ontwerp
van de architect Jos Cuypers uit Roermond, zoon van de vermaarde
Pierre Cuypers. De vroegere middeleeuwse kerk is toen afgebroken,
waarbij de toren bleef staan en gerestaureerd werd. Koorbanken, orgel
en communiebank van het oude kerkinterieur zijn in de kerk te zien. In
1944 werd door de Duitsers de toren gedeeltelijk opgeblazen en raakte
de kerk flink beschadigd. De kerk werd hersteld en de toren afgebroken. Pas in 1958 liet het kerkbestuur een nieuwe toren bouwen naar
ontwerp van de roosendaalse architect J. Elst. Momenteel wordt een
plan voorbereid om van de kerk een multifunctioneel gebouw te maken,
waarbij het huidige Dorpshuis Nisipa in de kerk wordt ondergebracht.
Bij de herinrichting van het Kerkplein in 2015 - het terrein tussen
kerk en school werd ingevuld met een turftuin, een openluchttheater
met fraaie mozaïekbank en een parkeerterrein - werden funderingen
van drie voorgaande kerkgebouwen uit de middeleeuwen ontdekt.
Deze funderingen zijn met metselwerk in beeld gebracht.

Adres:
Kerkplein 1
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