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Activiteit: Excursie naar Chaam en Roosendaal: op bezoek bij 

  “onze” burgemeesters  

 

Wanneer:  Donderdag 11 juli 2019  

 

 
 
 
Weert, 11 juni 2019 

 

Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 

 

Geachte dames en heren, 

 

De burgemeesters van Alphen-Chaam en Roosendaal hebben ons uitgenodigd om een bezoek te 

brengen aan hun gemeentes. Een vererende uitnodiging die we graag hebben geaccepteerd. Beide 

burgemeesters hebben een connectie met Weert en zijn omgeving. Wij hebben een excursie naar 

beide plaatsen georganiseerd. Wij worden ontvangen door de burgemeesters. In beide plaatsen is 

er een toelichting op de historie en het heden van de gemeentes. Ook vinden er rondleidingen 

onder begeleiding van deskundige gidsen plaats. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen 

aan deze eenmalige excursie. 

 

Chaam 

 

Chaam ligt ten zuidoosten van Breda en telt ongeveer 4.150 inwoners. Chaam maakt sinds 1997 

deel uit van de gemeente Alphen-Chaam. De gemeente heeft ruim 10.000 inwoners. 

Cultuurhistorie en het behouden van tradities zijn belangrijke elementen in het gemeentelijk 

beleid. 

De dorpskern Chaam is één van de oudste dorpen in het gebied ten zuiden van Breda. Al in 422 

zou “Cambe” vermeld zijn in de “Lex Salica”. De abdijen van Thorn en Echternach hadden een 

aantal rechten binnen het Chaamse grondgebied. Die rechten werden geleidelijk beperkt tot het 

benoemingsrecht van pastoors en het tiendrecht. Een deel van die rechten ging over op de Abdij 

van Tongerlo. De heren van Breda werden in 1198 beleend met het Land van Breda. Zij 

verbonden in de 15e eeuw Alphen en Chaam bestuurlijk door een gezamenlijke schepenbank in 



te stellen. Die eenheid bleef bestaan, totdat de Franse machthebbers een complete bestuurlijke 

reorganisatie doorvoerden. Chaam werd een zelfstandige gemeente en bleef dat tot 1997. 

 

In de dorpskern van Chaam liggen enkele monumentale gebouwen. De protestantse 

Ledevaertkerk werd in de 15e en 16e eeuw gebouwd. De gotische kruiskerk is een 

rijksmonument. In de kerk hangt een bijzonder luidklokje uit 1392. Het naastgelegen voormalige 

raadhuis uit 1941 is ook een rijksmonument en vanwege zijn gaafheid een zeldzaam en 

typisch voorbeeld van een dorpsraadhuis. 

De huidige katholieke Sint Antonius Abt Kerk werd in 1926 gebouwd en beschikt over prachtige 

glas-in-loodramen van de Limburgse kunstenaar Charles Eijck. 

 

  
 
Het oude hoenderras, het Chaamse Hoen oftewel “Kaamse kiep”, werd in de Baronie van Breda 

gehouden als nuthoen en stond bekend om zijn fijnvlezigheid en overheerlijke smaak. 

 

Daarnaast is Chaam natuurlijk ook bekend van de “Acht van Chaam”. Dit wielercriterium is het 

oudste en bekendste criterium van Nederland. De “Acht van Chaam” is aangemerkt als 

Immaterieel Cultureel Erfgoed. De wedstrijd wordt ieder jaar verreden op de woensdag na de 

Tour de France. Deze klassieker onder de wielercriteriums vond in 1933 voor het eerst plaats. 

Grote wielervedetten verschenen aan de start. Vorig jaar werd de 80e editie gewonnen door Tom 

Dumoulin.  

 

In het uit 1891 stammende café “Het Chaamsche Wapen”, gelegen aan de finishlijn, bevindt zich 

een Acht van Chaam museum. 

 

Mr. Joeri Minses, burgemeester van Alphen-Chaam 

Joerie Minses (Weert-Sint Jansgasthuis 1980) groeide op in Kelpen-Oler. Zijn VWO-diploma 

behaalde hij aan de Philips van Horne Scholengemeenschap in Weert. Vervolgens studeerde hij 

Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht. Van 2002 - 2007 was hij raadslid in de 

voormalige gemeente Heythuysen. Vanaf 2007 was hij raadslid en van 2010 - 2013 wethouder en 

locoburgemeester van de gemeente Leudal. Op 15 november 2014 volgde zijn benoeming tot 

burgemeester van Alphen-Chaam. 

Hij is al vele jaren lid van de Kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 

Genootschap en van de Geschied- en Heemkundige kring Het Land van Thorn. 

 



 

Roosendaal 
Roosendaal is een stad in West Brabant met ongeveer 67.000 inwoners. Tot de gemeente behoren 

ook enkele dorpen waaronder Nispen, de oudste plaats in de gemeente. 

 
De naam Roosendaal wordt voor het eerst gebruikt in het jaar 1268 gebruikt. Hiermee werd de 

plaats aangeduid waar de kapel verrezen was die de voorloper is van de huidige Sint Janskerk is. 

Deze kapel is destijds gerealiseerd dankzij gelovige inwoners van de gehuchten Langdonk, 

Kalsdonk en Hulsdonk. De Sint Janskerk is in neoclassicistische stijl gebouwd in 1839. Zij is in 

2001 aan de eredienst onttrokken. Thans is er een cultureel centrum in gevestigd. De kerk en de 

toren zijn rijksmonumenten.  

 

 
Het Oude Stadhuis met de Sint Janskerk te Roosendaal 

 

Jarenlang heeft Roosendaal geleidelijk aan kunnen groeien. Landbouw, turfnijverheid en het 

vervoer van turf via de toenmalige zeehaven zorgden ervoor dat Roosendaal een welvarende 

plaats werd die Nispen voorbijstreefde in aantal inwoners. De 80-jarige oorlog stopte die groei, 

mede door verwoestingen en verschuivingen in de macht.  

Er volgende tijden van verval, die tot in de 19e eeuw geduurd hebben. Armoede was jarenlang 

aan de orde van de dag in Roosendaal. In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam de 

industrialisatie in Roosendaal op gang. Binnen een halve eeuw verdubbelde het inwoneraantal 

van Roosendaal tot bijna veertienduizend in het jaar 1900. Veel van de fabrieken zijn 

tegenwoordig verdwenen, zoals tabaksfabriek KaveeWee en de Stijfselfabriek Roosendaal. 

In de twintigste eeuw bleef Roosendaal doorgroeien. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was het 

inwoneraantal gegroeid tot ruim 25 duizend. Nieuwe ondernemingen van onder andere Red 

Band, Vero, Indiana en Liga zorgden voor een flinke economische impuls. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog heeft Roosendaal te maken gehad met bombardementen. Deze hebben flinke 

schade toegebracht aan het centrum van Roosendaal. Na de bevrijding van Roosendaal op 30 

oktober 1944 kon er aan de wederopbouw begonnen worden. De opening van een Philips-fabriek 

in 1946 heeft daar een belangrijk aandeel in gehad. 

In de jaren tachtig remde de groei af. Veel fabrieken in Roosendaal zijn de afgelopen decennia 

gesloten of zijn gekrompen in aantal werknemers. De bedrijven die Roosendaal erbij gekregen 

heeft, zijn veelal logistieke bedrijven waar er per vierkante meter bedrijfsoppervlakte gemiddeld 

veel minder personeel nodig is. 

 



Ook Roosendaal kent een bekend wielercriterium: “de Draai van de Kaai”. Dat criterium vindt 

plaats op de tweede maandag na de Tour de France. Het werd voor het eerst georganiseerd in 

1980 

 

Mr. Jacques Niederer, burgemeester van Roosendaal 

 

Jacques Niederer is geboren in Weert in 1960.  Na een carrière bij politie en justitie werd hij 

wethouder in Breda en lid van de Tweede Kamer. Vanaf maart 2005 tot januari 2011was 

Niederer burgemeester van zijn geboorteplaats Weert. Vanaf 2011 is hij burgemeester van 

Roosendaal. Hij is overigens niet de eerste burgemeester van Roosendaal, afkomstig uit Weert. 

Burgemeester Coenen (Weert 1862- Roosendaal 1933), wiens vader en broers van 1863 tot 1893 

burgemeester van Weert waren, was van 1893-1932, 39 jaar burgemeester van Roosendaal. 

 

                   
J. Minses (Weert, 1980)  A. Coenen (Weert, 1862)           J. Niederer (Weert 1960) 

Burgemeester Alphen-Chaam Oud-burgemeester Roosendaal      Burgemeester Roosendaal 

 

 
Overzicht van het programma:  
08.30 uur: Vertrek in Thorn vanaf parkeerplaats bij sportpark Ter Koel,  

Ittervoortseweg 51  
08.45 uur:              Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 

(Kampershoek)  
10.00 uur: Aankomst in Chaam 

Ontvangst met koffie 
Inleiding door burgemeester Minses over Chaam  

10.30 uur:  Rondleiding door Chaam met deskundige gidsen                                
12.15 uur: Brabantse koffietafel    
13.15 uur:  Vertrek naar Roosendaal 
14.00 uur:  Aankomst in Roosendaal en ontvangst door 

burgemeester Niederer in de burgerzaal van het oude  
stadhuis 

14.30 uur:           Rondleiding door de historische kern van Roosendaal 
16.30 uur:              Afsluiting met burgemeester Niederer in de  

gewelvenzaal van het oude stadhuis 
 
Daarna heeft u de gelegenheid om de stad verder te verkennen en/of  een drankje of 
hapje te nuttigen in een etablissement of op een terras. 



18.30 uur:                   Vertrek uit Roosendaal naar Weert en Thorn 
19.45 uur  Aankomst Weert 
20.00 uur  Aankomst Thorn 
                          
Tijden bij benadering 
 
 
Deelnamekosten en aanmelding voor deelname 
 
Deelnemers die lid zijn van het LGOG of van GHK “Land van Thorn” of vriend van ”de 
Aldenborgh” betalen een bedrag van  € 60, anderen betalen € 75. 
 
In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie bij aankomst, 
brabantse koffietafel, rondleidingen met gidsen en fooi voor de buschauffeur. 
 
Aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden door betaling van € 60, - (of 
€ 75-) voor 27 juni 2019 naar rekening NL31RABO0176968334 van Stichting de Aldenborgh 
onder vermelding van 1) het aantal personen 2) Chaam/Roosendaal, 3) uw 
opstapplaats. 
                                                                                                                                 
Vol = vol. Er is plaats voor maximaal 86 personen. 
Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de te verwachten 
belangstelling voor deze excursie is aanmelding per ommegaande zeer aan te bevelen. 
Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval voor 27 juni 2019. 
 
Als personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van 
deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dient 
degene die niet kan deelnemen zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de 
deelnemersbijdrage is niet van toepassing. 
 
Deze excursie is georganiseerd door Peter Korten, telefoon 06-53284665.  
 
Wij wensen u voor 11 juli 2019 alvast een heel mooie, gezellige en leerzame  
Brabantse dag toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Korten                                               Paul Lammeretz 
Voorzitter                                                    Secretaris 
 

 


