
NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2009 

 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER  

 
In memoriam 

 

Bij het schrijven van dit voorwoord gaan mijn gedachten allereerst uit 

naar het overlijden van Ad (Broer) Tibosch. Bekend was, dat hij ernstig 

ziek was, maar zijn overlijden kwam toch nog erg onverwacht en is een 

groot verlies voor zijn dierbaren. 

Binnen de Heemkundekring Rosmalen werd hij gewaardeerd om zijn 

deskundige onderzoeken en zijn werk voor de redactie van ons tijdschrift 

Rosmalla. Wij zullen hem blijven herinneren als een plezierige collega 

en zijn bijdragen missen. 

Zijn familie wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 
Einde huurovereenkomst 

 

De vorige Nieuwsbrief ben ik begonnen met U te melden, dat GGZ 

Oost-Brabant de huurovereenkomst m.b.t. het heemhuis per 1 juli 2010 

had opgezegd. In een noodkreet heb ik ook de medewerking van U allen 

gevraagd. 

Tot overmaat van ramp hebben wij als bestuur op 27 oktober j.l. een 

nadere brief ontvangen, waarbij de huuropzegging is vervroegd naar  

 

1 februari 2010 
 

waardoor ons probleem nog nijpender is geworden.  

Het bestuur heeft per brief bij GGZ bezwaar gemaakt en gevraagd de 

beslissing te heroverwegen en gezien de goede verstandhouding voor 

ons een ruimere opzegtermijn te hanteren. 

Wij blijven hopen op een positieve reactie, maar blijven ook 

onverminderd doorzoeken naar een adequate huisvesting voor Uw 

heemkundekring. Help ons daarbij! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rien van Grunsven, voorzitter Heemkundekring Rosmalen. 

 

 

 

DE VERHUIZING 

 

Zoals U vernomen zult hebben, zijn wij gedwongen al per 1 

februari a.s. ons huidige Heemhuis verlaten te hebben. U snapt 

dat we alle tijd nodig zullen hebben om alle spullen veilig en 

goed geordend in te pakken en over te brengen naar een nog 

onbekende bestemming. De tijd van het jaar is daarbij de meest 

ongewenste periode: korte donkere dagen, koud en nat. En dan 

nog alle feest- en gedenkdagen die de tijd doorbreken. Iedereen 

heeft het druk met de bekende activiteiten van de december-

maand. Onze vaste vrijwilligers zien de verhuizing dan ook niet 

echt rooskleurig tegemoet. 

 

Daarom willen wij bij deze alle leden, die in staat zijn een 

handje te helpen op welke manier dan ook, oproepen zich te 

melden. U kunt daarbij denken aan: stevige dozen aanleveren, 

inpakken, sjouwen, vervoer per auto (al dan niet met aanhanger) 

of (bedrijfs)bus, schoonmaakwerkzaamheden of stellingen en 

kasten afbreken en weer elders opbouwen. 

Dus bent U in de gelegenheid iets te kunnen doen (al is het maar 

enkele uurtjes) op wat voor dag of tijd dan ook, laat het ons 

weten. Dit kan per mail: vancreij@wanadoo.nl of per telefoon: 

52 10 984. 

 

Er is gigantisch veel werk te doen en wij kunnen het echt niet alleen! 

mailto:vancreij@wanadoo.nl


OVERZICHT ACTIVITEITEN VOORJAAR 2010 
 

Januari 2010 

 

Dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie i.v.m. de noodzakelijke 

verhuizing.  

Als alles naar wens verloopt, willen we t.z.t. een Open Huis 

houden in een nieuw onderkomen. 

 

Dinsdag 2 februari 19.30 uur 

 

Filmavond: “700 jaar Gemeenschap Rosmalen”   

deel I   (duur 2 uur) 

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de gemeenschap Rosmalen 

700 jaar bestond. Dit werd groots gevierd; het hele feest duurde 

maar liefst een hele week! Er is nogal wat beeldmateriaal van dit 

feest. Het is verdeeld over 2 films van elk 2 uur.  

Vanavond zal deel I getoond worden. 

Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen: opening van de 

feestweek, de tentoonstelling, de gildemis met vendelzwaaien, 

Oud-Hollandse Spelen, bloemenhulde, het jeu de boulestoernooi 

en de jeugdmiddag. 

 

Woensdag 3 maart 20.00 uur 

 

Jaarvergadering. De locatie is nu nog onbekend.  

Deze zal op de uitnodiging vermeld worden. 

 

Dinsdag 23 maart 19.30 uur 

 

Filmavond:  “700 jaar Gemeenschap Rosmalen”  

deel II   (duur 2 uur) 

Deze film bestaat uit de volgende onderdelen: 

het standwerkerconcours, huwelijksgebruiken, Rosmalen Danst, 

herfstparade en de feestavond met de weekafsluiting. 

Dit deel is het vervolg op deel I, maar staat ook op zichzelf.  

U hoeft dus niet deel I gezien te hebben om dit deel te kunnen 

volgen. 

Filmavonden e.d. 

 

Ondanks de op handen zijnde (vervroegde) verhuizing van ons 

Heemhuis, heeft het bestuur besloten de activiteiten die U van 

ons gewend bent in de vorm van de filmavonden en de 

jaarvergadering in het eerste kwartaal gewoon door te laten 

gaan. Het enige verschil is, dat wij genoodzaakt zijn deze 

activiteiten elders te houden. De voetbalverenigingen OJC en 

RKKSV hebben hiervoor al ruimte aan ons ter beschikking 

gesteld. Let dus goed op de aangegeven locatie op de website 

www.heemkundekringrosmalen.nl en/of in de media. 

De filmavonden zijn zowel voor leden als voor niet-leden 

toegankelijk. Voor leden is de toegang gratis, voor niet-leden 

bedraagt deze € 2,= per persoon. Gezien de lengte van de films 

zal er na ongeveer een uur een pauze ingelast worden. 

Juist omdat wij gebruik maken van een aangeboden ruimte, 

willen wij zeker zijn, dat er voldoende geïnteresseerden 

aanwezig zullen zijn. Daarom vragen wij U, U op te geven voor 

de film(s). Dit graag bij Wilma van Creij, telefoon: 52 10 984 of 

via de mail: vancreij@wanadoo.nl . Vergeet niet Uw telefoon-

nummer achter te laten, zodat wij snel contact met U op kunnen 

nemen, als dat nodig blijkt te zijn. Niet opgeven via het Heem-

huis, omdat we niet weten of we daar wel bereikbaar zullen zijn. 

Zowel vóór, in de pauze van, als ná de vergadering en films, 

kunt U iets te drinken kopen. Dit zal voor de prijs zijn, die bij 

desbetreffende locatie gehanteerd wordt. 

 

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief die U in 2009 van ons 
ontvangt. Het bestuur maakt van de gelegenheid 

gebruik U en Uw dierbare naasten een Zalig 
Kerstfeest, een prettige jaarwisseling en een 
voorspoedig en gezond 2010 toe te wensen. 

Gezamenlijk hopen wij ook op een aangenaam 
verenigingsjaar. 

 
(Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens) 
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