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opengestelde panden zijn herkenbaar aan de  
Open Monumentendagvlag 

 
afwijkende openingstijden staan aangegeven bij de 

betreffende locatie  
 

(r) rijksmonument; (g) gemeentelijk monument 
 rolstoeltoegankelijk (zie blz. 5) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Informatiepunt Open Monumentendag: VVV Roosendaal, Markt 71, tel. 0165.554400 
interessante sites: 
www.openmonumentendag.nl  
www.erfgoedroosendaal.nl 

 
Uitgave van St. OMD Roosendaal (e-mail: omdroosendaal@outlook.com) 
(bestuur: Theo de Munnik, Marcel Deelen, Cees Daleboudt, Luc Zwegers, Hedvige Vollaard, Marie-José Konings-Poppelaars) 

m.m.v. Joss Hopstaken, Westbrabants Archief 
samenstelling en redactie: Marcel Deelen 
 
Bij de omslag: ‘De Cleyne Cat’, Roosendaals oudste huisje aan de Markt 69, als 
horecagelegenheid en historisch-sociale lokatie een duidelijke plaats van plezier. (zie blz. 12) 
 
foto’s  Theo de Munnik (pag. 10, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 31, 32, 37, 40, 52, 53)  
 Luc Zwegers (pag. 1, 12), René Leijdekkers (pag. 42) 
 Archief Roosendaal (pag. 30, 34, 39) 
druk:  drukkerij Novum, Oudenbosch 
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Plekken van plezier 
 
Dit jaar is het 75 jaar geleden, dat Roosendaal werd bevrijd. Naast 
geleden verdriet gaf dat veel reden tot vreugde en plezier. Maar wat zijn 
de plekken van plezier? 
Een speeltuin is toch voor kinderen een plek van plezier. Niet altijd, 
wanneer je een schommel tegen je hoofd kreeg, maar dat was van korte 
duur. En dan rende je weer naar de glijbaan! 
Een café, herberg of ‘kroeg’ zo u wilt, is van oudsher een plaats van 
plezier geweest. Denk maar eens aan de schilderijen van Jan Steen, 
waarop veel gedronken wordt en plezier gemaakt. 
 
Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Roosendaal heeft 
verschillende monumentale kerken en ook daarin schuilt enerzijds 
vreugde anderzijds verdriet. Vreugde vanwege de doop of een huwelijk, 
verdriet vanwege een sterfgeval en begrafenis 
Ook een school was zeker een plek van plezier. Voor veel kinderen 
misschien niet, omdat het niet ging op school of omdat buiten spelen 
veel leuker was, maar eenmaal ouder kijken ze met weemoed en 
nostalgie terug naar die oude school. Dan blijkt dat er toch ook veel 
plezier is gemaakt! Mede vanwege het 100-jarig bestaan van Norbertus- 
en Gertrudis-college is deze monumentendag het Norbertus-college te 
bezoeken. 
 
Over een oude school heeft de cabaretgroep Don Quishocking een 
prachtig lied gemaakt, vol van weemoed en nostalgie: 

Ach, zou die school er nog wel zijn 
Kastanjebomen op het plein 

De zware deur 
Platen van ridders met een kruis 

en van Goejanverwellesluis 
Geheel in kleur 

Enz, enz 
 
Op vrijdag 13 september, aan de vooravond van Open Monumentendag, 
wordt in De Kring een lezing gehouden door Jacques Klöters, één van 
de leden van deze cabaretgroep over amusement tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Hij wordt ondersteund door drie zangeressen, die liedjes 
uit de oorlog ten gehore brengen. (zie blz. 4.) 
 
We wensen u veel genoegen tijdens dit bijzondere weekend. 
 

Theo de Munnik 
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INHOUD: 
 

Lijst van opengestelde monumenten     5 

Lezing vrijdagavond 13 september      6 

Wandelingen / Rondleidingen      6 

Overzicht muziek, concerten, lezing, kunst en exposities   6/7 

Stap in een old-timer       8 

Opengestelde monumenten Roosendaal     9 

Overzichtsplattegrond centrum       28/29 

Opengestelde monumenten Nispen     41 

Opengestelde monumenten Wouw      45 

Opengestelde monumenten Wouwse Plantage    51 

 

 

PROGRAMMA 
 

Vrijdag 13 september 2019 

20.00 uur: OMD-lezing door Jacques Klöters in De Kleine zaal van De Kring met 

aansluitend het muzikaal theaterprogramma ‘Door de nacht klinkt een lied’. (zie blz. 6) 

 

Zaterdag 14 september 2019  

10.00 uur : Start van de Open Monumentendag in Roosendaal in het Koetshuis aan 

de Molenstraat 18 door wethouder Toine Theunis. 

Toni Raats komt met een muziekgezelschap.  
 
Vanaf 10.00 uur zijn de monumenten geopend.  (zie blz. 5) 

 

Publieksprijs fotowedwedstrijd 

In het Tongerlohuys zijn de foto's te zien van de Fotowedstrijd ‘Monuprenten’. Een 

vakjury selecteerde drie topfoto’s. Op Open Monumentendag kan het publiek een 

stem uitbrengen op de beste / mooiste foto. Deze foto krijgt de publieksprijs. Een 

bijzondere expositie met bijzondere foto’s !  (zie blz. 21) 
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LIJST VAN OPENGESTELDE MONUMENTEN:    BLZ. 
 

Roosendaal 

Kade 65   De Veestallen     10 
Kade 21   O. L. Vrouwekerk     11 
Markt 69   De Cleyne Cat     12 
Markt 54   Emile van Loonhuis     13 
Markt 16   De Sjoes     14 
Markt 1   Raadhuis      15 
Markt 2   Sint-Janskerk     16 
Markt 2   toren Sint-Janskerk    17 
Bloemenmarkt 12  Fractiehuis     10 
Bloemenmarkt 14  Anno 1810     20 
Molenstraat 2  Tongerlohuys     21 
Molenstraat 8  Bank van Luykx     22 
Molenstraat 18  Koetshuis en Theehuis    24 
Molenstraat 42  De Drie Weesgegroetjes    27 
Lyceumlaan 10  Norbertuscollege     30 
Vincentiusstraat 3-7 Mariadal      32 
Nieuwstraat 11  Mariagaard      33 
Vrouwenhoflaan 1-3 speeltuin Vrouwenhof ?   34 
St. Josephstraat 4 St. Josephkerk     36 
Bredaseweg  Oude begraafplaats    37 
Amerikalaan 10c  molen De Twee Gebroeders   38 
Willem Elsschotlaan molen De Hoop (zondag)     39 
Damastberg 108  Schuurkapel       40 
 
Nispen 

Kerkplein 1  H. Maria Hemelvaartkerk    42 
Dorpsstraat 26a  Beltkorenmolen     44 
 
Wouw 

Torenplein 1  Sint Lambertuskerk     46 
Akkerstraat 11  molen De Arend      49 
 
Wouwse Plantage 

Landgoed        52 
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LEZING OP VRIJDAGAVOND 13 SEPT. OM 20.00 UUR 
 

20:00 – 22:00 uur • OMD-lezing in Kleine zaal De Kring: Jacques Klöters – Plezierige 

Plekken. Wat wordt hier precies onder verstaan en wat valt hier nog altijd van terug te 

zien in de hedendaagse monumenten van Roosendaal?  

Op de vooravond van Open Monumentendag neemt Jacques Klöters u mee langs de 

verschillende plekken van plezier in (de geschiedenis van) onze stad. Een lezing over 

amusement (zang, cabaret ed) in de oorlog, met zangeressen. 

 

Aansluitend geniet u van de muziekvoorstelling ‘Door de nacht klinkt een lied’, een 

muzikaal theaterprogramma waarin Jetta Starreveld, Monique de Adelhart Toorop en 

Mirjam van Dam in de huid kruipen van drie bijzondere zangeressen die zich staande 

hielden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog: Conny Stuart, Jetty Pearl en  

Jetty Cantor.        Toegang 15,- 

 

WANDELINGEN / RONDLEIDINGEN 
 

 Hurkswandeling om 11.00 uur (tot 12.30 uur) vanaf Markt 54. 

 Rondleiding Raadhuis en Fractiehuis door raadsleden (zie blz. 15 en 18) 

 Rondleiding Norbertuscollege, inclusief de sterrenwachtkoepel (zie blz. 30) 

 Rondleiding Mariadal. (zie blz. 32) 

 Oude Begraafplaats (Bredaseweg) op verzoek (blz. 37). 

 Wandeling met Vic Wendel in Kalsdonk met als onderwerp Wederopbouw en 

‘Nieuwe Monumenten’.  Start bij de H.Hartkerk (gelegenheid tot parkeren van 

auto’s en fietsen), om 10.30 uur en om 14.30  uur. Aanmelden hoeft niet, gewoon 

er zijn op de gewenste tijd. Elke wandeling is anderhalf uur. 

 

MUZIEK / CONCERTEN  
 

 Markt 1, Raadhuis: Clavecinist Karel Smagge (zie blz. 15) 

 Markt 2, Sint-Janskerk: beiaardbespeling op ‘t carillon: tussen 14.00 en 15.00 u. 

 Molenstraat 2, Tongerlohuys tussen 11.00 en 14.00 uur: Stramien (zie blz. 21) 

 Vincentiusstraat 3-7, kapel Mariadal: orgelbespeling door Toni Raats (blz. 32) 
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KUNST, TONEEL EN TENTOONSTELLINGEN 
 

 Molenstraat 2, Tongerlohuys: Fototentoonstelling in verbindingsgang (blz. 21) 

 Bloemenmarkt 14, Anno 1810 tussen 13.00 en 16.00 uur: danser Willy Heramus 

uit Indonesië (zie blz. 20) 

 Lyceumlaan 10, Norbertuscollege, 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur lezing over 

100 jr. Norbertus. Fototentoonstelling in de ontvangstruimte en een film uit het 

fotoarchief van de school (zie blz. 30) 

 Nieuwstraat 11, Mariagaard: beeldhouwster Annelies Arts (zie blz. 33)  

 Nieuwstraat 11, Mariagaard tussen 10.00 en 13.00 uur: danser Willy Heramus uit 

Indonesië (zie blz. 33) 

 Kerkplein 1 Nispen, H. Maria Hemelvaartkerk: expositie van creatieve 

inspanningen van (oud-)Nispenaren (zie blz. 42) 

 Torenplein 1, Sint Lambertuskerk: fototentoonstelling Cisterciënzers; 

fototentoonstelling verwoeste Lambertuskerk in oktober 1944 (zie blz. 46) 

 

HET HURKS GENOOTSCHAP 
 

Expositie: Op zaterdag 14 september is de Hurkskamer in Parrotia de gehele dag 

geopend met daarbij de nodige informatie over het gehele oeuvre van Jac. Hurks. 

Waar mogelijk worden bijzondere materialen uit zijn bouwwerken tentoongesteld. 

 

Fietstocht: Op zondag 15 september staat een fietstocht gepland vanuit Roosendaal 

naar het Atelier van Richard Roland Holst op de Buisse Heide en de Gerda Hoeve 

aan het Dreefje in Schijf. 

Vertrektijd: 11.00 uur, Lunch bij het Atelier, Doorkomsttijd bij de Gerda Hoeve 

omstreeks 14.00 uur, Aankomsttijd Roosendaal omstreeks 15.30 uur. 

De nadere informatie volgt t.z.t. op de website van Natuurmonumenten en het Hurks 

Genootschap. 
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REIS MET OLDTIMERS 

 

In de Molenstraat tegenover het Tongerlohuis staat een klassieke bus klaar. 

STAP GRATIS IN! Elk uur vanaf 10.30 uur (laatste bus 15.30 u.). 

Route van de bus: Molenstraat, Dominéstraat, Kloosterstraat, “cityring, Prinsensingel, 

Raadhuisstraat/Burgerhoutsestraat (stop speeltuin), Boulevard oversteken, Burgerhoutsestraat, 

(stop Josephkerk), bocht naar links Strausslaan, Bredaseweg, (stop Begraafplaats), 

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. 

 

Aan de Molenstraat staan ook historische automobielen 

klaar van de Oldtimer Vrienden Club Roosendaal (OVCR). Zij 

brengen u naar elk gewenst monument, o.a. naar het 

landgoed of de kasteelweide.  

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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ROOSENDAAL 
op zaterdag 14 september van 10.00 u. tot 17.00 u. (tenzij anders vermeld) 
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Kade 65 - café ‘De Veestallen’ (g) 

 

 

Het tweelaagse pand aan de Kade is voorzien van een lijstgevel en een zadeldak en 

is in hoofdzaak in de negentiende eeuw tot stand gekomen. Op het terrein achter het 

huis ligt nog altijd een aantal oude schuren en vroeger waren daar grote velden te 

vinden. In het verleden waren er wagenmakers, steenhouwers, een sigarenfabrikant, 

slachters en veehandelaren actief. Bovendien werden de velden gebruikt voor 

voetbal, paardenrennen en motorraces. Een nevenactiviteit voor de handel in vee was 

vaak de exploitatie van een koffiehuis of café. Vanaf 1930 was het pand eigendom 

van de van oorsprong Vlaamse familie Boonen. Nog altijd heeft het pand een 

horecafunctie. 

Achter de grote vensters, links van de toegangsdeur is het café te vinden, waar achter 

de ramen glas-in-lood panelen geplaatst zijn. Het oude balkenplafond is waarschijnlijk 

een restant van een oudere bouwkern. Het Vlaams gekleurde interieur en de 

historisch-sociale functie van het pand hebben geleid tot de aanduiding als 

gemeentelijk monument. 
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Kade 21 – O. L. Vrouwekerk (r) 

 
In 1868 werd de noodkerk gebouwd in het zgn. ‘klein Roosendaal’, het gedeelte aan 

de andere kant van de spoorlijn. De paters Redemptoristen wilden zich in West 

Brabant vestigen vanwege hun activiteiten in de streek. Toen de noodkerk net in 

gebruik was genomen, bleek al snel dat hij te klein was omdat de Paterskerk een 

lokale en een regionale functie had en die tot het einde zou houden. De definitieve 

kerk werd gebouwd in 1874 naar een ontwerp van architect Th. Asseler in een 

romaans-byzantijnse stijl voor de paters Redemptoristen. De keuze hiervoor heeft 

waarschijnlijk te maken met de patrones van de kerk: O.L. Vrouw van Altijddurende 

Bijstand. Dit is de naam van een byzantijnse icoon uit de 15e eeuw, geschilderd op 

Kreta en in 1498 naar Rome gebracht. In 1853 vertrouwde Paus Pius IX de verering 

en verspreiding van deze icoon toe aan de Redemptoristen.  

De kerk werd tussen 1907 en 1909 verbouwd door A. de Bruijn, onder toezicht van 

P.J.H. Cuypers. De kerk werd met 3½ travee verlengd en voorzien van een 

vieringtoren, de kooromgang verdween. Tussen 1963 en 1968 werd de kerk 

gerestaureerd onder leiding van J. Hurks. Onlangs is weer een restauratie voltooid.  

Bekijk vooral de Paterstuin. 
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Markt 69 - De Cleyne Cat (r) 

Dit oudst 

bewaarde 

particuliere 

woonhuis van 

Roosendaal 

dateert van 

ongeveer 1665. 

Tot 1845 was 

het een 

woonhuis met 

werkplaats van 

een 

gareelmaker. 

Die maakte 

trekinrichtingen 

voor paarden 

bestaande uit 

een halsjuk om 

de hals en 

schouders, gemaakt van leer met behulp van een gareelblok. 

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. Op dat erf stond voorheen een vijftal 

kleine huisjes en nu is er nog een grote schuur te vinden, die ooit dienst deed als 

draadnagelfabriek en likeurstokerij. De likeur werd verkocht in het naastgelegen pand 

Markt 57. 



 13 

Markt 54 – Emile van Loonhuis (r)  

 

In 1865 liet Emile van Loon een bestaand woonhuis verbouwen, dat in 1892 werd 

uitgebreid door architect M. Vergouwen. Voor een inwendige verbouwing in 1929 

tekende de architect J. Th. Cuypers. In 1936 werd het pand gemeentehuis.  

Prachtig zijn de vestibule en het trappenhuis met het glas-in-lood, de tuinzaal met de 

‘zeven werken van barmhartigheid’ en ook de marmeren schouw en de 

muurschilderingen van G. de Morée in de vroegere burgemeesterskamer.  

Door de bouw van Marktstede is de relatie van het pand met de tuin - het huidige 

Emile van Loonpark - verdwenen. De tuinaanleg uit 1883 van tuinarchitect Heerma 

van Voss bleef behouden, al verdwenen de 18e-eeuwse tuinbeelden ‘Hercules’ en 

‘Venus’. 

In de mooie kamers van het huis zit nu Zone Zuid Architecten. Neem een kijkje! Guido 

van Zon leidt u rond. Ook is er een interessante Hurks-tentoonstelling. 
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Markt 16 – De Sjoes (r) Open vanaf 12.00 u.  

Markt 16, waar nu biercafé 

‘de Sjoes’ is gevestigd, is 

oorspronkelijk gebouwd als 

een woning. De architect is 

onbekend. De kern van het 

pand is van vòòr 1823. De 

lijstgevel is uit 1879 en in 

eclectische stijl uitgevoerd. 

Het pand heeft een 

gepleisterde gevel op een 

hoge hardstenen plint.  

Het pand heeft 

cultuurhistorische waarde 

als voorbeeld van de 

sociaaleconomische 

ontwikkeling van de stad. 

Het is van belang voor de 

typologische ontwikkeling 

van het stedelijke 

woonhuis. Het heeft 

architectuurhistorisch belang vanwege de verfijnde detaillering en de zuidelijk 

geïnspireerde stijl. 

Binnen is nog steeds een prachtig interieur: mooie plafonds en een mooie haardpartij. 

Geniet hier met een biertje of koffie (het tweede kopje is gratis vandaag, zie blz. 17). 
 

Antonie Brabers (van de Dokter Brabersstraat), die zich als huisarts in 1898 in 

Roosendaal vestigde, heeft in dit pand zijn praktijk uitgeoefend. In zijn praktijk 

behoorde het trekken van tanden tot de normale handelingen van een huisarts. 

Patiënten, die niet konden betalen, kregen geen rekening. Hij werd in 1898 ook 

gemeentearts tot zijn pensionering in 1937. Zijn praktijk als huisarts ging door tot zijn 

overlijden in 1957. Ook zijn zoon Jan werd huisarts in Roosendaal. 
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Markt 1 – Raadhuis (r)  

 

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.  

Nadat Roosendaal in de 19e eeuw door koning Lodewijk Napoleon tot stad was 

verheven, sprak men zelfs van ‘Stadhuis aan de Groote Markt’. Het fraaie smeedwerk 

van de balustrade stamt 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. 

 

Enkele raadsleden leiden u graag rond.  

Clavecinist Karel Smagge speelt in de gewelvenzaal op 

zijn historische instrument, waarop hij prachtige muziek 

brengt uit een vervlogen tijd. 
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Markt 2 – Sint-Janskerk (r) 

 
 

De bewoners van de donken vroegen in 1266 om een bedienaar voor de kapel die in 

1268 ‘in loco dicto Rosendale’ gebouwd was. 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 sedert 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. Ìn 2001 werd het gebouw aan de eredienst onttrokken. 

Hopelijk komt het nog eens tot een herwaardering van het gebouw en tot 

aanpassingen die nodig zijn om het monumentale kerkorgel weer te laten klinken, 

maar dan in een monumentale ruimte met de akoestische kwaliteit die men van een 

concertzaal mag verwachten.  
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Markt 2 – Kerktoren Sint-Janskerk (r)  

 

De kerktoren (57,1 meter) kreeg zijn 

huidige vorm in 1839 toen de spits van 

de toren werd vervangen door een open 

achtkantige koepel. Inwendig geeft de 

toren nog zeer oude bouwsporen prijs. 

In 1966 kreeg de toren een bedienaar 

van het carillon waarmee in 1968 

eveneens de viering van 700 jaar 

Roosendaal werd opgeluisterd en 

uiteraard speelde het ook een rol tijdens 

Roosendaal 750 jaar. 

 

Toni Raats bespeelt tussen 14:00 en 

15:00 uur de beiaard. 

Ieder half uur speelt het klokkenspel 

automatisch een melodie. 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede kop koffie gratis 

Markt 16 
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Bloemenmarkt 12 – Fractiehuis (r)  

Kenmerkend voor dit pand is de aanduiding met het oude wijknummer, daterend van 

voor 1898, toen in Roosendaal nog geen officiële straatnamen, maar wijkindelingen 

waren. In het pand is een aantal karakteristieke elementen bewaard gebleven; de 

fraaie 17e-eeuwse schouw is overigens later herplaatst. 

Bouwhistorisch onderzoek heeft geen bouwmassa ouder dan 1750 aangewezen, 

maar in de afgelopen anderhalve eeuw is het pand herhaaldelijk verbouwd en 

uitgebreid. Het pand is in de tweede helft van de 19e 

eeuw verbouwd in een neoclassicistische stijl.  

De locatie kent sinds de 16e eeuw bebouwing. 

Aanvankelijk heette het hier Paardenmarkt, in de 18e 

eeuw werd dat Varkensmarkt. Pas in 1921 ging het 

Bloemenmarkt heten. De eerste vermelding van 

bebouwing op dit perceel is van 1650, het betreft een 

huis met de naam ‘De Kroon’. Tot aan 1813 blijft het 

in dezelfde familie. In de verkoopacte uit dat jaar 

wordt het huis al wel omschreven met het 
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sectienummer B7 (‘grenzende in het oosten aan de Hervormde Kerk, in het zuiden 

aan het kerkhof, in het westen aan de heer Godfried Raaymakers en in het noorden 

aan de straat’). 

Tot 1876 stond achter het huis een oliemolen. In een dergelijke olieslagerij werd uit de 

zaden van koolzaad olie geperst. Filtering door doeken brengt dat spijsolie op. 

Vlaszaad levert lijnolie op, ondermeer een basis voor verf. In dat jaar wordt de molen 

gesloopt en het pand verbouwd. Een koetshuis werd gebouwd dat er nog altijd is, 

sinds 1985 is het een horecagelegenheid. 

Bloemenmarkt 12 is sinds 1971 gemeente-eigendom en biedt onderdak aan 

gemeentelijke diensten. Vanaf 1993 staat het bekend als Fractiehuis. 

 

Enkele raadsleden leiden u graag rond en vertellen over dit monumentale en 

geschiedenisrijke bouwwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroevenlaan 82 

4707 BM  Roosendaal 

T +31 (0)165 53 55 02 

mail@vanhooijdonkroosendaal.nl 

www.vanhooijdonkroosendaal.nl 
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Bloemenmarkt 14 – Anno 1810 (r) 

In deze in 1810 gebouwde classicistische zaalkerk, ontwerp van architect H. Huysers, 

kwamen tot voor enkele jaren leden van de Hervormde Gemeente bijeen voor de 

zondagviering. Nu staat het gebouw bekend als trouwlocatie, vergaderzaal en ruimte 

voor lezingen. Let vooral op het voorfront en de gekoepelde achtkante lantaarn, 

bekroond door een vergulde engel met bazuin als windwijzer.  

Drink gezellig een kop koffie in restaurant/café Oost. 

Willy Heramus (uit Indonesie) danst hier tussen 13.00 en 16.00 uur 

 

 
 

adv drukkerij Novum 
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Molenstraat 2 – Tongerlohuys (r) 

 

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.  

 Tussen 11.00 en 14.00 uur treedt Stramien een aantal keer op. 

 In het Tongerlohuys is Fototentoonstelling in de Corridor. Het betreft foto’s van de 

fotowedstrijd: ‘Monuprenten’. Uit de genomineerde foto’s selecteert een jury drie 

prijswinnaars. Op Open Monumentendag is er gelegenheid voor het publiek om een 

stem uit te brengen op de beste / mooiste foto. Deze foto wordt beloond met de 

publieksprijs. Kom kijken dus! 

 Op woensdagavond 18 september worden in Over de Tong de prijzen bekend 

gemaakt. 
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Molenstraat 8 – Bank van Luykx (r) 

 

J.P.G. Luykx vestigde in 1878 al 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 aan de Breda’se architect Joseph de Lepper de 

opdracht tot de bouw van een bankgebouw aan de 

Molenstraat 8, dat op 20 juni 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 kluisinrichting met safeloketten, geleverd 

door de firma Lips, toen nog gevestigd in 

Dordrecht. 
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In de 50-er jaren ging de Luykx-bank nauwe 

samenwerking aan met het bankiershuis Van 

Lanschot. In 1972 kwam de bank geheel in 

handen van F. van Lanschot Bankiers NV en 

werd die naam over het tegeltableau met de 

naam ‘Firma J.Luykx Bank’ gezet. Nadat de Van 

Lanschotbank Roosendaal had verlaten, stond 

het pand vele jaren leeg. Gelukkig is het pand in 2018 gekocht door Voets 

Assurantiën, waardoor het weer in volle glorie kan functioneren. 

 

Het pand Molenstraat 8 is één van de belangrijkste werken van de jong gestorven 

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. 
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Molenstraat 18 – Koetshuis en Theehuis (g) 

 

 

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 l’ Institut Sandeling. Het instituut bestond 

tot 1865. 

Sandeling was medeoprichter van de Rosendaalsche Courant, één van de vele 

voorlopers van BN/De Stem. Het kantoor was gevestigd aan de Molenstraat 9-9a. 

Dhr. Sandeling was ook oprichter van Museum De Ghulden Roos in het 

Tongerlohuys. 
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In 1904 bouwde bankier S. van Hasselt een kapitaal huis op deze locatie. 

Rondom het theehuis liet de familie Van Hasselt een inmiddels geheel verdwenen 

siertuin aanleggen door de tuinarchitecte Mien Ruijs (1904-1999). De tuin bezat 

niveauverschillen met terrassen en paden. Het tuinontwerp omvatte een cirkelvormig, 

verdiept gelegen perk met vetplanten. De hiervoor uitgegraven grond is gebruikt in de 

rondom aangebrachte, verhoogde borders, omzoomd door muurtjes van natuursteen. 

Deze tuin bestond tot ca. 1985, waarna de tuin grotendeels plaatsmaakte voor een 

parkeerterrein. De tuin is omsloten door een mogelijk negentiende-eeuwse tuinmuur. 

 

De theekoepel in de tuin is gebouwd in 

neoclassicistische stijl en heeft 

gepleisterde gevels en een achthoekig 

tentdak, gedekt met leien in Rijndekking. 

Architectuur- en kunsthistorisch is het 

theehuisje van grote waarde als 

zeldzaam relict uit de geschiedenis van 

de architectuur.  

 

Het koetshuis is gebouwd in een 

traditionele bouwstijl en bestaat uit een 

begane grond, een zolderverdieping en 

een zolder onder een zadeldak waarvan 

de nok evenwijdig aan de straat loopt. 

Het dak is met rode Hollandse pannen gedekt. De symmetrische, drielaags puntgevel 

is met ijsselsteentjes in kruisverband gemetseld.  

Koetshuis, theehuis en tuin hebben na vele jaren verwaarlozing een nieuwe, 

commerciële functie. In het koetshuis, dat ooit ook nog een tijdje bewoond is geweest, 

is nu een fietsenzaak gevestigd. 

 

Om 10.00 uur is hier het startsein van de Open Monumentendag in Roosendaal door 

wethouder Toine Theunis. 

Toni Raats luistert dit op met een muziekgezelschap.  



 26 

op deze bladzijde 
advertentie Plus van Gurp 

zie: PLUS13703_734_van Gurp_adv 
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Molenstraat 42 – De Drie Weesgegroetjes (g) 

De drie weesgegroetjes is een prachtige, monumentale, misschien wat kitscherige 

kroeg in de Molenstraat. De gezelligste huiskamer van Roosendaal, Molenstraat 42. 

 

Sinds 1984 wordt er café gehouden in dit pand dat rond 1880 gebouwd is als winkel-

woonhuis voor Roosendaals eerste fotograaf A. M. Bruglemans. De naam van het 

café verwijst naar diens ongehuwde dochters die hier hun hele leven woonden.  

In 1906 en 1923 onderging de pui enige wijzigingen. In het vertrek dat bij de familie 

Bruglemans in gebruik was als keuken, bevinden zich schilderingen die omstreeks 

1920 door A. M. Bruglemans zelf zijn aangebracht. Het zijn landschappelijke taferelen 

in een naïef realistische trant. Ze worden gekarakteriseerd als ook voor Nederland 

tamelijk zeldzaam. In dezelfde ruimte is ook een originele bedstee en een pompbak.  

 

Floor en Haroun zorgen zelf voor muziek  
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plattgrond centrum Roosendaal 
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plattgrond centrum Roosendaal 
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Lyceumlaan 10 – Norbertuscollege (g) 

SINT NORBERTUSLYCEUM 100 JAAR 

Het schooljaar 2019-2020 staat voor zowel het Gertrudis als het Norbertus in het 

teken van de viering van het 100–jarig bestaan. 

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 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.  
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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.  

 

Rondleidingen door oa Cor van Nispen; voordrachten door (oud) leraren 

 Tussen 10.00 – 16.00 uur: rondleidingen door oud-docenten 

Ad Stofmeel en Cor van Nispen, inclusief de koepel van de 

sterrenwacht, op initiatief van oud docent Walter Wamsteker in 

1982 gerealiseerd. Leerlingen van de sterrenclub staan 

geïnteresseerde bezoekers te woord en het observatorium 

laten zien.  

De laatste rondleiding begint om 15.00 uur (een vrije rondgang 

wordt niet toegestaan). 

 Om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur lezingen door oud-

collegedirecteur Johan van Oosterhout over 100 jaar Sint 

Norbertuslyceum; rector Marijke Broodbakker blikt vooruit en 

licht een tip van de sluier op over hoe het nieuwe 

schoolgebouw. 

 Foto-expositie in de ontvangstruimte over de ontwikkeling van het schoolgebouw.  

 In een aparte ruimte is er een doorlopende vertoning van films uit het filmarchief 

van oud docenten Leo Vissers en Hans Lips. 

 

! Vanaf 10.00 uur kunnen de bezoekers verzamelen via de fietspoort, links van 

het gebouw, richting noodlokalen lopen om zich daar te voor rondleiding, film 

en/of lezingen. Een vrije rondgang wordt niet toegestaan. 
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Vincentiusstraat 3-7 - Mariadal (r) (ingang: nr. 7) 

 

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 uit Roermond en F.B. Sturm 

uit Roosendaal. De zusters Franciscanessen hebben 

Mariadal in 2012 verlaten. 

 

De Kapel is open. Joss Hopstaken leidt rond. 

Toni Raats bespeelt het orgel 
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Nieuwstraat 11 – Mariagaard (r)  

 
 

Hofje Mariagaard is opgericht in 1617. In vergelijking met de sobere traditionele bouw 

van het vroegere godshuis aan de Kerkstraat maakt dit destijds in opdracht van de 

Wasservassstichting gebouwde woonhofje een riante en bijna deftige indruk, al 

verloor architect A. van Hees zich niet in uitbundigheid bij zijn ontwerp in de stijl van 

de Delftse School. Architect J. Elst voorzag de kapel in 1968 o.m. van een nieuw 

voorportaal. De inrichting van de binnentuin is van recenter datum.  

 

Willy Heramus uit Indonesië danst hier tussen 10.00 en 

13.00 uur 

 

Beeldhouwster Annelies Arts exposeert hier met haar 

beelden.  

(“Het driedimensionale karakter van het beeldhouwen heeft mij 

altijd geboeid. Het samenspel tussen de harde, eeuwenoude 

steen en de kwetsbare mens als kunstenaar, met als resultaat een 

vorm die a.h.w. uit de ziel ontstaat, is voor mij een uitdaging. 

Inspiratie haal ik uit de natuur met haar ronde, vloeiende vormen. 

Zo ontstaat een beeld, dat uitnodigt aangeraakt te worden.“)
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Vrouwenhoflaan 1-3 - speeltuin Vrouwenhof 

 

Kinderen hebben altijd gespeeld, maar een eigen officiële speeltuin is toch iets 

bijzonders. Op initiatief van de Nederlandsche Unie van Speeltuin Organisaties 

(NUSO) werd op 8 augustus 1948 de speeltuin Vrouwenhof officieel geopend.  Waar 

gerekend was op zo’n 400 kinderen, bleken er een paar duizend te zijn gekomen. Met 

wat schoonheidsfouten van het begin – vergeten toiletten bijvoorbeeld - was de 

speeltuin een welkome aanvulling ter ontspanning, zo net na de oorlogsjaren. 

De gemeente Roosendaal en Nispen had juist in die tijd het hele landgoed 

Vrouwenhof gekocht en was in onderhandeling over de invulling van de gronden 

hiervan. Aanvankelijk was een kinderboerderij een optie, maar uiteindelijk werd het 

‘speeltuinplan’ uitgewerkt. 

Dat ging niet van een leien dankje, want hoewel de gemeente budget vrijmaakte, 

stelde de Provincie dat het plan een particulier initatief moest zijn. In korte tijd werd  

echter 10.000 gulden bijeengegaard. De eerste speeltoestellen werden overgenomen 

uit Sint Willebrord voor 3500 gulden, waaronder een zweefmolen en vijf 

luchtschommels. De houten speeltoestellen kwamen naar Roosendaal en werden 

weer opgebouwd, nadat eerst de plaats ervan was gemarkeerd met stokken in de 

grond. Eén stok schoot zelfs wortel en groeide uit tot een immens grote esdoorn 
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midden in de speeltuin. Al gauw kwamen er ook enkele ponies en twee karretjes 

daarvoor, en later ook diverse andere dieren (zelfs apen in een kooi).  

Het succes van de tuin was zo groot dat twintig jaar na de opening al éénmiljoen 

bezoekers de kassa’s gepasseerd waren.  

 

Tegenwoordig kun je in de speeltuin ook iets eten en je kinderfeestje vieren. Dit jaar 

werd de binnenruimte vernieuwd (meer toiletten, betere werktruimte in de keuken, 

gezelliger zitplek). Met het heerlijke terras en de gezellige bistro, waar je zomer en 

winter langs kunt komen voor een drankje en een frietje of een verse pannekoek, is 

Speeltuin Vrouwenhof nog steeds een geweldige plek van plezier. 

 

De entree op zaterdag 14 september is gratis op 

vertoon van dit boekje!! 
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St. Josephstraat 2 - St. Josephkerk en pastorie (r)  

De kerk is in 1923 ontworpen door de toen jonge architect Jacques 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. 

 

Tijdens je bezoek aan de kerk krijg je, als je 

dat wilt, uitleg bij de architectuur, de 

voorwerpen en de schilderingen in de kerk. 

Ook kun je de imposante ruimte tussen de 

koepel en het dak bezoeken. Boven in de 

toren kijk je uit over Roosendaal en 

omstreken. 
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Bredaseweg - Oude begraafplaats (g) 

 
 

Hier op de oude begraafplaats aan de Bredaseweg 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.  

Ook de 77 burgerslachtoffers van het bombardement op de melkfabriek, en de 45 

gesneuvelde burgers omgekomen tijdens de bevrijding in 1944, hebben een prachtige 

plaats op de begraafplaats. 

Vele 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 dat ze verrichten om deze plek zo aantrekkelijk mogelijk te houden. 

Medewerkers van de stichting vertellen graag over de diverse graven en nemen u 

mee over de begraafplaats.  
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Amerikalaan 10c - De Twee Gebroeders (r) 

 

De stellingmolen werd gebouwd door Lambertus de Wijs in 1872 aan de 

Wouwseweg, de verbindingsweg tussen Roosendaal en Wouw, als opvolger van een 

standerdmolen die bij de haven stond. Hij vernoemde de molen naar zijn twee zonen 

Adrianus en Petrus, zoals boven de inrijpoort op de stichtingssteen te lezen is. 

Pas nadat de nieuwe molen in gebruik was genomen, werd de oude gesloopt. Er 

zitten dan ook geen onderdelen daarvan in de huidige molen verwerkt. Onderzoek 

maakte duidelijk dat er wel onderdelen zijn verwerkt van de in 1871 gesloopte 

bovenmolen van de polder Middelburg bij Waddinxveen. 

In 1880 reeds werd de Twee Gebroeders voorzien van een stoommachine, die in een 

apart gebouw werd opgesteld. 

 

Een stellingmolen behoort tot de hoogste molens van Nederland. Dergelijke molens 

werden gebouwd, opdat er voldoende wind kon worden gevangen. De molen maalt 

graan.   

Vrijwillig molenaar Niek van Eekelen zal bij gunstige wind de molen laten draaien.



 39 

W. Elsschotlaan - De Hoop (r) Alleen open op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur 

De gesloten standerdmolen staat sinds 1967 aan de W. Elsschotlaan in de wijk 

Kroeven. Daarvoor, vanaf 1896, stond deze molen aan de Bredaseweg, namelijk bij 

de kruising Strausslaan, Philipslaan, Bredaseweg in Kalsdonk. 

Een standerdmolen is het oudste molentype van Nederland. Het huis van de molen 

moet geheel worden gedraaid om de wind te vangen. Ook deze molen maalt granen. 

De molen komt oorspronkelijk uit België, waar hij in Anderlecht (Brussel) is gebouwd 

en in 1880 naar Merksem bij Antwerpen is verplaatst en vervolgens dus naar 

Roosendaal. (1e foto: oude locatie, 2e foto: huidige standplaats in Kroeven) 
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Damastberg 108 – Schuurkapel (g)  Open: zaterdag en zondag 10.00 u. - 17.00 u. 

 
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. 

Dit jaar 2019 heeft een grondige restauratie van de gevels plaatsgevonden. Het rieten 

dak is gedeeltelijk vernieuwd en het overige grondig hersteld.  

De walnootboom staat op de monumentale bomenlijst.  

 

Aan de Damastberg 110 heeft The Soulcircle haar activiteiten, waarmee een goede 

samenwerking is. Vandaag is het park toegankelijk om te wandelen.  
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Nispen 
op zaterdag 14 september van 10.00 u. tot 16.00 u. 

 

+++ 
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Kerkplein 1 – H. Maria Hemelvaartkerk (g) 

 

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 werd afgebroken. Pas in 

1958 liet het kerkbestuur een nieuwe toren bouwen naar ontwerp van de 

Roosendaalse architect J. Elst. Bij bezoek aan de kerk zijn gidsjes over de 

geschiedenis van het kerkgebouw verkrijgbaar. De koorruimte is ook toegankelijk. 

 

Vier jaar geleden werd het Kerkplein heringericht. Het braakliggende terrein tussen 

kerk en school werd ingevuld  met een turftuin, een openluchttheater met een fraaie 

mozaïekbank en een parkeerterrein. Archeologisch onderzoek bracht funderingen van 

drie voorgaande kerkgebouwen uit de middeleeuwen aan het licht. Deze funderingen 

zijn met metselwerk weer in beeld gebracht. 
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Op loopafstand vindt u aan de Heijbeeksestraat de Vredeskapel uit 1945 die ook door 

Jos Cuypers werd ontworpen. 

 

Eens in de drie jaar organiseert Stichting Cultureel Nispen het evenement ‘Nispen 

Inspireert!’, zo ook dit jaar. In verband met 75 jaar bevrijding is gekozen voor het 

thema ‘De Kunst van Vrijheid’. Het evenement vindt plaats op 7, 8, 14 en 15 

september. Eén van de activiteiten is de expositie van creatieve inspanningen van 

(oud-)Nispenaren in de kerk. Het kunstwerk met vlaggen waaraan vele 

dorpsbewoners hun bijdrage leverden, is naast de kerk te bewonderen.  

Rond de kerk vinden diverse activiteiten plaats. 
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Dorpsstraat 26a – Beltkorenmolen (r) 

De uit 1850 daterende molen van de familie Aerden staat in volle glorie te pronken als 

karakteristiek element in het dorpssilhouet. Het is logisch dat hij een prominente 

plaats inneemt in het programma van de Open Monumentendag in Nispen. Het betreft 

een molen met een zogenaamd Van Riet-wieksysteem, waarbij de wieken draaien 

zonder zeil waardoor ze er uit zien als vliegtuigvleugels. Afhankelijk van de 

windkracht kunnen ze verder open of dicht. De draaisnelheid blijft zodoende constant 

en er kan bij bijna alle weersomstandigheden gemalen worden. Het is de enige molen 

in Nederland die vier wieken met dit Van Riet-

wieksysteem heeft.  

Afgelopen maanden zijn de wieken van de molen 

aangepast omdat er bij de laatste renovatie van 2012 

een fout in de constructie was geconstateerd. Deze 

werkzaamheden zijn nog niet geheel afgerond. 

Hierdoor is de openstelling onder voorbehoud.  

De Nispense molenaar Jos Nieuwlaat ontvangt 

belangstellenden en laat deze bijzondere molen 

draaien.  
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WOUW 

op zaterdag 14 september van 11.00 u. tot 17.00 u. 
zondag 15 september van 13.00 u. tot 17.00 u. 

 

+++ 
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Torenplein 1 – Sint Lambertuskerk (r). zaterdag vanaf 11.00, zondag vanaf 13.00. 

 

Wies van Leeuwen vermeldt de Lambertuskerk in zijn boek ‘De 100 mooiste kerken 

van Noord Brabant’. Een schitterende binnenkomer is het Verrijzenisraam van Joep 

Nicolas uit Roermond, een monumentaal glasvenster van 35 m2. 

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. Afkomst: 

Vlaams, Gertrudiskerk Heerle, een anoniem geschenk aan de parochie. 

Bernardus van Clairvaux krijgt op verschillende wijzen aandacht in de kerk. Vier 

West-Brabantse parochies stonden eeuwenlang onder gezag van de Bernardusabdij. 

Beklim vooral de toren! Naast de Lambertuskerk is ook de band met de 

Cisterciënzers uitgebeeld in een prachtige fototentoonstelling met daarbij een stukje 

geschiedenis. Ook schenken we aandacht aan 75 jaar bevrijding door middel van 

foto's van de verwoeste Lambertuskerk in oktober 1944. 
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Bernardusdagen 2019: 25 augustus, 1, 8 en 15 september. 

 

Voor de derde maal worden in vier dorpen rond Roosendaal de Bernardusdagen 

georganiseerd. Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Wouw waren eeuwenlang 

verbonden met een beroemd cisterciënzerklooster in Hemiksem vlakbij Antwerpen: de 

Bernardusabdij. Monniken van deze abdij werkten in de dorpen als kapelaan of 

pastoor. Ze lieten in de kerken een kunstschat achter die uniek is in Nederland. 

Tijdens de Bernardusdagen staan deze kunstvoorwerpen in de schijnwerpers.  

De ongetwijfeld kostbaarste schat staat in Wouw: de 17e-eeuwse beelden uit de 

koorbanken die ooit in de kerk van de Bernardusabdij stonden. Tijdens de oorlog zijn 

de koorbanken verwoest maar de beelden zijn door parochianen van de ondergang 

gered, toen de kerk met fosforgranaten in brand werd geschoten. Het Amsterdamse 

Rijksmuseum probeerde de beelden na de oorlog aan te kopen - dat zegt iets over 

hun artistieke waarde. Tijdens de Bernardusdagen is een tentoonstelling te zien over 

de beelden uit de koorbanken met veel uniek en historisch beeldmateriaal. 

Nieuw is de Bernardus-fietsroute! Deze tocht van 41 kilometer leidt langs de vijf 
monumentale locaties van de Bernardusdagen: de kapel van Bovendonk en de 
kerken van Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Wouw. De fietsroute is te vinden op 
www.route.nl : fietsroute 1005536 en is ook met de auto te rijden (overal is voldoende 
gratis parkeergelegenheid). Meer informatie: www.bernardusdagen.nl  
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Akkerstraat 11 - molen De Arend (r) 

‘De Arend’ werd in 1811 

gebouwd in opdracht van Pierre 

Aerden, een telg uit een bekend 

molenaarsgeslacht. Hij bouwde 

op de plaats waar vóór die tijd 

ook een molen had gestaan, de 

Westmolen. Aan de oude weg 

naar Roosendaal stond de 

Oostmolen. De Westmolen 

brandde in 1583 af.  

Pierre Aerden werd niet zelf 

molenaar, maar zijn broer 

Jacobus, die molenaar was in 

Kalmthoutse Hoek. 

Net voor de Tweede Wereld-

oorlog kreeg de molen 

concurrentie van de Wouwse 

Zuivelfabriek, die een 

elektrische maalderij had.  

Halverwege de jaren tachtig 

was de molen in zo’n slechte staat dat draaien niet meer verantwoord was. Dankzij 

subsidie van de gemeente Wouw en Monumentenzorg kon de molen in 1990 worden 

opgeknapt. Stichting Wouwse Molen De Arend, ondersteund door vaste vrijwilligers, 

zorgde voor een grote onderhoudsbeurt. De romp werd opnieuw gevoegd, het 

houtwerk geschilderd en de wieken gerestaureerd. Ook het loopwerk werd deels 

vernieuwd, de wieken kregen nieuwe zeilen en in de belt werd de huidige 

opslagruimte omgebouwd tot een winkel en ontvangstruimte.  

 

Twee vrijwillige molenaars, Cees Embregts en Martijn Kaufman, houden de molen 

maalvaardig. Zelf gemalen granen en samengestelde mixen zijn te koop in de winkel, 

elke dinsdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

Geniet van een rondleiding of een kop koffie met vers gebak van Wouws molenmeel! 
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WOUWSE 
PLANTAGE 

op zaterdag 14 september van 10.00 u. tot 17.00 u. 
 

+++ 
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Landgoed (r) 

 

De Wouwse Plantage kent een geschiedenis van meer dan viereneenhalve eeuw. In 

deze periode wisten de eigenaren de plantage te veranderen van heide, moeras en 

onbebouwde grond in een prachtig boslandschap. De spaarzame bebouwing, in een 

voor Nederland zeldzame, rustieke bouwornamentiek, zorgt er voor dat het lijkt of de 

tijd in de Wouwse Plantage is blijven stilstaan... 

In 1504 werd door Jan III van Glymes, heer van Bergen op Zoom, opdracht gegeven 

om bos aan te planten ten behoeve van de houtproductie. Dit was het begin van de 

Wouwse Plantage. Feitelijk betrof dit het eerste expliciete productiebos op 

Nederlandse bodem: het Mastbos volgde in 1516. Behalve voor houtproductie diende 

het bos ook ter vastlegging van zandverstuivingen en voor de jacht.  

Baron P.J. de Caters liet in 1845 in het plantagecentrum, op de plaats van de eerdere 

bescheiden bebouwing, een herenhuis bouwen, dat we nu als het kasteel kennen. De 

bouw van het herenhuis werd gaandeweg gevolgd door allerlei bijbouw, vaak 

uitgevoerd in chaletstijl: een jachthuis, de Prinsenhof, Driehuizen, het Appelhuisje, 

een houtzagerij in landschapsstijl en enkele monumentale boerderijen met 

bijgebouwen.  
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Omstreeks 1850-1855 kwam 

het beheer in handen van zoon 

Constatin, die veel voor het 

dorp Wouwse Plantage heeft 

betekend. Tenslotte erfden 

diens zonen Raymond en 

Edouard het landgoed in 1884.  

De Prinsenhof is door Baron 

de Caters gebouwd in 1871 ten 

behoeve van boswachter 

Prinsen. Het dak, anders dan de rest voorzien van eternit leien, mag worden 

toebedicht als uitgevoerd door de heer Paul Emsens. 

Het Appelhuisje, nu dienstwoning, was van origine een paardenstal. 

Een wonderlijk gebouwtje is het ‘Sleutelgathuis’, 

dat een venster bevat met sleutelgatvormige 

omlijsting. 

 

In 1895 kwam 

het landgoed in 

bezit van Paul 

Emsens, een belgische industrieel, omdat er 

slechte tijden aanbraken voor bankiersfamilie de 

Caters. Hij verkreeg het landgoed voor het bedrag 

van ruim fl.300.000,- uit openbare verkoop. 

Het kasteel was inmiddels niet in al te beste staat 

van onderhoud en één van de eerste acties van 

Paul Emsens was verbouwing van het kasteel in 

1895-1896. Er werd ondermeer een achtkantige 

toren aangebouwd en de buitenmuren werden 

gepleisterd. (later wit geschilderd) Het is hoe het 

kasteel er tegenwoordig uitziet. 
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Het Jachthuis, van 

oorsprong een 

herberg, dateert 

van omstreeks 

1875. Het verhaal 

gaat dat baron de 

Caters het gebouw 

op een expositie in 

Antwerpen in 1887 

heeft gekocht en 

naar het landgoed 

heeft laten verplaatsen. Het gebouw deed ten tijde van de baron inderdaad dienst als 

herberg. De heer Emsens vond de aanloop van omwonenden alsook bezoekers wel 

erg oplopen en veranderde de bestemming van het gebouw in jachthuis. Hij liet echter 

wel het hotel net buiten het dorp Wouwse Plantage in de bocht aan de Plantagebaan 

bouwen. 

Toen Paul Emsens in 1927 overleed, werd het landgoed verdeeld onder zijn drie 

kinderen. Uiteindelijk werd het ondergebracht in de NV Wouwse Plantage, waarvan 

de kleinkinderen van Paul Emsens aandeelhouder werden. 

 

Het landgoed is in de loop der jaren uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied en 

aantrekkelijk om er te wandelen. Drie bewegwijzerde (vrij toegankelijke) wandelroutes 

zorgen ervoor, dat de bezoeker het bos in al zijn variëteiten te zien krijgt. Langs de 

Plantagebaan, de weg die het landgoed als het ware in twee gedeelten snijdt, is een 

onbemand informatiecentrum ingericht. 

Het woeste gedeelte is behoorlijk heuvelachtig en van één van de heuvels wordt 

beweerd dat het een prehistorische grafheuvel zou kunnen zijn. 

Het landgoed zelf met de bebouwing is als privé-bezit naast de wandelroutes niet vrij 

toegankelijk, maar wordt op speciale dagen wel opengesteld voor het publiek. 

 

Heemkundekring De Vierschaer verzorgt rondleidingen. Landgoed is goed bereikbaar 

met de oldtimers; Stap in aan de Molenstraat tegenover het Tongerlohuis. Zie blz. 8. 
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K i j k  o p  w w w . v i l l a – e n g e l e n b u r g h . c o m 
 

 

villa d’ Engelenburgh 
Molenstraat 24 
4793 EG  Fijnaart 
06 – 8357 2448 
engelenburgh@live.nl 
www.villa-engelenburgh.com 

In  
d’ Engelenburgh 
in Fijnaart staan 
muziek en cultuur 

voorop.   
Geniet in een 

stijlvolle omgeving. 
 

Een fijne lokatie voor 
  
* high-tea 
* culturele bijeenkomsten 

* kunst en muziek 

* Elke maand een  
Klassiek Open Podium 

* Elke maand muziek-
middagen met vaak 

bijzondere concerten 
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op deze bladzijde 
advertentie Braatbouw 

zie: Braatbouw_Advertentie open monumentendag 2016 
 

LET OP: vermelding ‘v.o.f. ‘weghalen ! 
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