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Geacht lid, 
 
Er staat weer veel op de planning. Een aantal activiteiten deelden we al eerder 
met u, waaronder de lezingen die samen met Engelbrecht van Nassau zijn 
georganiseerd op 4 oktober en 18 november 2022. 
 
De eerste lezing gaat over rampen in en rond Breda. De tweede lezing heeft de 
Bredase architect Frans Oomes als onderwerp. U leest hierover meer in deze 
nieuwsbrief. Laat u het via secretariaat@deoranjeboom.nl weten als u komt? We 
zien u graag verschijnen. 
 
Voorts informeren we u graag over de Erfgoedcolleges van Erfgoed Brabant, een 
expositie in Oosterhout van Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout en een 
tweede boek van Marijke Brekelmans over haar vader die lid was van de groep 
die aan de basis stond van De Oranjeboom. 
 
Komend weekend zijn er veel activiteiten gaande. Op zaterdag 10 en zondag 11 
september 2022 vindt namelijk de 36e editie van de Open Monumentendag 
plaats. Het daaraan verbonden thema is: Duurzaam duurt het langst. In het hele 
land zijn er diverse activiteiten. Voor informatie over de Open 
Monumentendagen in Breda kunt u deze link volgen. 
 
Een van de mogelijke activiteiten is een fotospeurtocht die in samenwerking met 



Stadsfotograaf Breda is gemaakt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fred Saan 
Voorzitter De Oranjeboom 
  

   

  

   

4 oktober 2022: lezing Branden in en rond Breda 
Op dinsdag 4 oktober 2022 vindt een lezing plaats over Drie rampen in en rond 
Breda. Het betreft: De stadsbrand van 1534; Atoombunkers tijdens de Koude 
Oorlog; De brand bij Chemie-Pack (2011). De presentatie is in handen van: Frans 
Gooskens, Pieter Stallen, Noud Bruinincx en Henk Jans. 
  
De lezingen van vanavond worden georganiseerd in het kader van de maand van 
de geschiedenis. Dit jaar is het thema: Wat een ramp! Drie rampen en bijna-
rampen uit het verre en nabije verleden worden door de navolgende vier 
sprekers besproken. Het stadsarchief is betrokken bij deze lezing. 
  

 Frans Gooskens. De Bredase stadsbrand van 1534 vernietigt de binnenstad. 

 Pieter Stallen. Stalen deuren naar het verleden. Atoombunkers en BB. 

 Noud Bruinincx. De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk januari 2011 en de 

aanpak van de brandweer. 

 Henk Jans. De gevolgen voor mens en milieu van de brand bij Chemie-

Pack. 

  

De lezingen over de stadsbrand van 1534 en de atoombunkers zijn gebaseerd op 
historisch onderzoek. De stadsbrand van juli 1534 vernietigde de gehele 
binnenstad, behalve het gedeelte dat in 1490 al was vernietigd en in steen was 
herbouwd. 
  
Na de pauze komt de brand bij Chemie-Pack van 5 januari 2011 aan bod. Dit 
bedrijf verpakte en mengde chemicaliën in opdracht van andere bedrijven en 



was gevestigd op het industrieterrein van Moerdijk. De brand wordt gezien als 
een van de meest complexe branden in Nederland. Omdat deze ramp zo recent 
is, hebben wij ervoor gekozen om twee nauw bij de brand betrokken 
professionals aan het woord te laten. 
 
Noud Bruinincx was leider van het brandweercommando ter plekke. Henk Jans 
adviseerde het crisisteam over de gezondheidsaspecten van de vrijgekomen 
chemische stoffen. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Want van rampen 
kan en moet veel worden geleerd. 
  
De locatie is Ontmoetingscentrum De Vlieren (Monseigneur Nolensplein 1, 4812 
JC Breda). De tijd: 19.30 tot 22.00 uur (zaal open: 19.00 uur). De entree is gratis 
voor leden van De Oranjeboom en Engelbrecht van Nassau. Niet-leden betalen 
vooraf €5,00 door overmaking op bankrekeningnummer NL83 INGB 000 11 28 
188 t.n.v. De Oranjeboom te Breda o.v.v. Rampen. 
  

   

  

   

18 november 2022: lezing Frans Oomes 
Op vrijdag 18 november 2022 vindt in Ontmoetingscentrum de Vlieren 
(Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC Breda) een lezing plaats met als 
onderwerp: de Bredase architect Frans Oomes. 
 
Oomes specialiseerde zich in restauratie en werkte vorige eeuw in Breda onder 
meer aan het Grand theater en het Begijnhof. 
 
In de lezing worden enkele van zijn projecten toegelicht tegen het licht van een 
steeds veranderende stad. Dit wordt gedaan door de Bredase architect Bas van 
der Horst, de kleinzoon van Frans Oomes. 
  

   

  

   

Erfgoedcolleges 
Elk jaar organiseert Erfgoed Brabant een reeks Erfgoedcolleges. De opzet van de 
colleges is altijd hetzelfde: een bijeenkomst waarin twee sprekers aan het woord 



komen over hetzelfde thema. 
 
De sprekers kunnen ieder een andere kant van het thema belichten. Bijvoorbeeld 
een historische beschouwing en daarna een reflectie op datzelfde onderwerp in 
het heden. Een moderator leidt de bijeenkomst en stelt, mede namens het 
publiek, vragen aan de sprekers. 
 
De rode draad van dit jaar is de Tweede Wereldoorlog in Noord-Brabant. Met 
deze reeks colleges sluit de organisatie aan bij het programma Brabant 
Remembers waarin persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog in 
Brabant worden verteld. Voor meer informatie, waaronder over de locatie en 
kosten voor deelname kunt u deze link volgen. 
  

   

  

   

Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout luidt 

jubileumjaar in met kleine én grote expositie 
Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout toont de hele maand september in 
de vitrines van Theek 5 een ‘preview’ van zijn grote tentoonstelling, die gepland 
staat voor de eerste weken van november. 
 
Dat wordt een hele speciale tentoonstelling, want komend jaar viert de 
heemkundekring zijn vijftigjarig bestaan. De expositie én de preview zullen dan 
ook in het teken staan van een halve eeuw heemkunde in de gemeente 
Oosterhout. 
  
In de vitrines laten diverse werkgroepen van de heemkundekring zien, waar zij 
mee bezig zijn en wat er zoal op de grote expositie te zien zal zijn. Bijvoorbeeld 
het onderwijs door de jaren heen komt aan bod, met tal van oude school- en 
leesboekjes, schoolbord-attributen en oude klassenfoto’s. 
 
Er is ook aandacht voor archeologie, genealogie, landbouw, monumenten, 
stedelijke en industriële ontwikkeling, monumenten, natuur, cultuur, enfin, te 



veel om op te noemen. 
  
Het gaat in de vitrines van Theek 5 om een beperkte tentoonstelling. Voor de 
grote expositie in de foyer van Theater de Bussel, moet u wachten tot 28 
oktober. De preview in Theek 5 aan de Torenstraat 8 in Oosterhout is de hele 
maand september te zien tijdens openingsuren van de bibliotheek. De toegang is 
gratis. U bent van harte welkom. 
  

   

  

   

Frans Brekelmans 
  

   

 

 

 

Eind jaren veertig werd Frans Brekelmans verliefd 
op Treesje Berendsen. Vanuit zijn studentenkamer 
startte Frans zijn genealogisch onderzoek naar haar 
familie, dat tot in de jaren tachtig voortduurde. 
 

Zijn droom om er een publicatie van te maken is niet meer uitgekomen. Tot nu 
toe bleef het resultaat van zijn ‘research’ verborgen in archiefdozen. Zijn werk 
verdiende het om aan het licht gebracht te worden voor familieleden, 
genealogen, vakgenoten, leden van De Oranjeboom, vanuit welke invalshoek dan 
ook. 
 
Dochter Marijke Brekelmans is met het archief van haar vader aan de slag 
gegaan. Het resultaat is er nu! Was 2020 het jaar van de biografie van haar vader. 
2022 is het jaar van Blauw bloed, een familiegeschiedenis van het 18e-eeuwse 
Oostenrijk tot het Nederland van nu, dat verhaalt over de interessante 
geschiedenis van haar moeder. Alleszins de moeite waard voor eenieder die het 
echtpaar Brekelmans gekend heeft. Het boek kost 29,95 euro en is te bestellen 
door een e-mail te sturen naar marijkebrekelmans@hotmail.com.  

   

  

   

Secretariaat 



mr. M.P.L. Adriaansen 
Mortelweg 24, 4847 BB Teteringen 
e-mail: secretariaat@deoranjeboom.nl 
  

   

Deze e-mail is verstuurd aan mariman@planet.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt 

ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

• Voor een goede ontvangst voegt u secretariaat@deoranjeboom.nl toe aan uw 

adresboek. 

 

 

 

   

 


