NIEUWSBRIEF – MAART 2010

Wij verzoeken U het bedrag wat voor U van toepassing is over te maken
op rekeningnummer 18.45.43.444 t.n.v. Heemkundekring Rosmalen.
Dit kan ook met bijgevoegde acceptgiro. Voor dit bedrag ontvangt u
tevens wederom 4 maal een mooie uitgave van de ROSMALLA.
We hebben weer diverse activiteiten op het programma staan, zoals U
verderop in deze NIEUWSBRIEF kunt lezen. Vanzelfsprekend hopen wij
U als Heemkundekringlid te mogen ontmoeten bij deze activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

VOORWOORD VAN HET BESTUUR
De verhuizing

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Recentelijk, net na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, hebben
wij het bericht van GGZ Oost-Brabant ontvangen, waarin ons werd
medegedeeld, dat we per 1 mei a.s. “ons” Heemhuis op Coudewater leeg
moeten opleveren. Nu is het wachten op de Gemeente. Zij moet zorgen
dat de oude schuilkelder van ons voormalige gemeentehuis, nu Perron 3,
klaar is voor gebruik.
Alle activiteiten, die we tot 1 mei gepland hebben, worden gewoon nog
in het huidige Heemhuis op Coudewater gehouden.
De mensen die zich bij Wilma van Creij opgegeven hebben om te helpen
met verhuizen, krijgen een berichtje zo gauw we weten wanneer we in
de kelder van Perron 3 aan de gang kunnen. Dit kan nog enkele weken
duren, aangezien de vloer nog helemaal afgewerkt moet worden en dan
nog voorzien moet worden van linoleum.

gehouden op maandag 8 maart 2010
in het Heemhuis te Coudewater Rosmalen.
Aanwezige bestuursleden:
hr. R. van Grunsven (voorzitter) en de dames H.Pennings-v.d.
Leest (penningmeester) en W. van Crey (bestuurslid).
Aanwezige leden:
hr./mw. N.Spierings, A. de Visser, J.Versteynen, T.Versteynen,
T. Kappen, A. de Veer, F.Vos, R.Hoogeboom, W.VerstappenWitlox, K.Hellemons, A.v.d.Ven, G.Valk, L.Verhoeven,
G. v.d.Ven, G.Mol, J. Kortenoever, G.Kortenoever, A.Altdorf,
D.J.B. Valk, J. Ketterings,
Afwezig met bericht van verhindering:
de heren K.van Hirtum, M.Veekens en J.Janssen.

Contributie 2010
--------------------------------------------------------------------------------------Allereerst willen wij U danken voor uw lidmaatschap van de
Heemkundekring Rosmalen in het afgelopen jaar.
Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse contributie niet te verhogen.
De contributie voor het jaar 2010 blijft dus als volgt:
Enkel lid
€ 23,00
(Echt)paar
€ 33,00
Postabonnees
€ 29,00 / € 39,00

1. Opening en mededelingen voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen
hartelijk welkom.
Er wordt stilte in acht genomen voor de leden die de vereniging
in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De aanwezigen gaan akkoord met de agenda.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 februari 2009.
Agendapunt 7 Rondvraag: laatste alinea, regel 8, hier dient men
te lezen de heer R. Hoogeboom in plaats van de heer M.Veekens.
Laatstgenoemde vroeg aandacht voor de website www.bosscheencyclopedie.nl, waarop steeds meer Rosmalense zaken aan de
orde worden gesteld.
Daarna wordt het verslag met dank aan de notulist goedgekeurd
en vastgesteld.
n.a.v.: Verzocht wordt om het jaarverslag 2009 op de website te
plaatsen. Het bestuur gaat akkoord.
Lidmaatschap SBE: het bestuur heeft nog geen definitieve
beslissing genomen om het lidmaatschap van de stichting al dan
niet te handhaven.
De heer A.v.d.Ven deelt mee het verzoek te hebben gekregen
van de abdij in Uden om deze als zodanig te vertegenwoordigen
bij de SBE.. Daarnaast zal de heer Van de Ven de
Heemkundekring in deze blijven informeren.
3. Financieel verslag 2009.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Arie van de Ven, lid
van de kascontrolecommissie, die de aanwezigen informeert
over de financiën 2009. Het blijkt dat, ondanks dat er sprake is
van enige stabiliteit het beeld er nog niet al te rooskleurig uit
ziet. De bijzondere schenking (€ 2.000,=) van de stichting Zuinig
op Rosmalen ziet de kascontrolecommissie als een flinke
opsteker. Prioriteit dient echter gegeven te worden aan zowel het
behoud als werving van nieuwe leden, wil een gezond
voorbestaan van de Heemkundekring worden gegarandeerd.
De heer Van de Ven verzoekt het bestuur in overweging te
nemen weer een verschil te maken tussen abonnees en leden.
De boeken van de penningmeester worden in orde bevonden en
daarom wordt met dank decharge verleend aan penningmeester
Henda Pennings voor het boekjaar 2009. De voorzitter dankt de
kascontrolecommissie (dit keer gevormd door de heren Arie van
de Ven en Martien Veekens) voor haar werkzaamheden.

Opgemerkt wordt voorts dat de huurprijs aan de hoge kant is,
gezien de overige bedragen dat het financiële overzicht laat zien.
De voorzitter deelt mee dat de beschikbare ruimte in de kelder
van Perron-3, met een oppervlakte van 75m2, te huur is voor de
prijs van € 3.800,= op jaarbasis. Vooralsnog is er om financiële
redenen geen representatieve ruimte beschikbaar. De voorzitter
acht het niet verantwoord deze verplichting aan te gaan als er
geen financiële middelen voorhanden zijn.
Op incidentele basis is het mogelijk voor een dagdeel een andere
ruimte te huren, kosten hiervoor bedragen € 40,= per dagdeel.
Het idee wordt geopperd om, indien nodig, uit te wijken naar
een café of een verenigingsgebouw.
4. Begroting 2010.
De begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.
5. Jaarverslag 2009
Opgemerkt wordt dat de Boschlogiecursussen, welke gegeven
worden in het Heemhuis, als zodanig niet compleet worden
genoemd in het jaarverslag; dit blijkt structureel te zijn.
Deze opmerking wordt door de voorzitter ter harte genomen.
De voorzitter deelt voorts mee, dat het bestuur het voornemen
heeft aan de module ‘Rosmalen’ een dag toe te voegen om een
wandeling door het centrum van Rosmalen te realiseren. Deze
wandeling kan ook als activiteit voor leden en niet-leden
gebruikt worden.
Tenslotte wordt nog geïnformeerd naar de stand van zaken met
betrekking tot de PR-activiteiten.
6. Bestuur
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar als penningmeester /
bestuurslid is mevrouw Henda Pennings-v.d.Leest.
Met algemene stemmen, vergezeld van applaus, wordt aan
Henda wederom het vertrouwen gegeven als penningmeester /
bestuurslid voor de komende periode.
De voorzitter merkt op dat de vacature van secretaris nog steeds
niet is ingevuld.

7. Verkiezing (nieuwe) kascontrolecommissie.
De heer M.Veekens is aftredend en niet herkiesbaar. De nieuwe
kascontrolecommissie bestaat uit de heren A.van de Ven en Fr.
Vos. De heer G. Valk stelt zich beschikbaar als reserve.

9. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen
en sluit de vergadering.
K. van der Doelen-Crane, notulist.

8. Rondvraag
Geïnformeerd wordt of de fietstocht dit jaar doorgaat.
Waarschijnlijk het tweede kwartaal, aldus Wilma, coördinator
activiteiten.
De vraag wordt gesteld of het mogelijk is dat ook leden een
activiteit kunnen organiseren. Dit is geen probleem, wel graag in
overleg met de coördinator, aldus de voorzitter.

JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN 2010
Dinsdag 23 maart 19.30 uur - lokatie: Heemhuis Coudewater

Op de vraag of het niet wenselijk is een actie op touw te zetten
voor werving van nieuwe sponsors en leden antwoordt de
voorzitter dat de op stapel zijnde verhuizing, met alle gevolgen
van dien, momenteel prioriteit heeft.
Gelet op de kleine vaste kern van vrijwilligers, waar altijd een
beroep op kan worden gedaan, is uitbreiding aldaar zeer
wenselijk, alsook bij de werkgroepen en het bestuur. Ideeën
hierover zijn welkom, ook met betrekking tot sponsor- en
ledenwerving.
De heer Hoogeboom geeft aan de aanwezigen uitleg over een
project betrekking hebbend op de stenen van de Molen in
Rosmalen. Men wil van deze stenen een molenmonument maken
in Rosmalen op de locatie naast restaurant ‘Don Arroyo’.
De financiën hiervoor zouden al rond zijn, aldus de heer
Hoogeboom. Op 12 april a.s. is er voor de bewoners van de
Molenhoek een bijeenkomst in restaurant ‘Don Arroyo’.
De heer Hoogeboom deelt verder nog mee dat er in 2011 een
boek uit komt over de Rosmalense molens.
Tenslotte deelt de voorzitter mee dat over enige tijd het 25-jarige
jubileum van de Heemkundekring een feit is. Enthousiastelingen
om activiteiten rondom dit jubileum mede te realiseren /
organiseren zijn welkom.

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 boulestournooi
en de jeugdmiddag.
Dinsdag 20 april 19.30 uur - lokatie: Heemhuis Coudewater
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.

Zondag 25 april 14.00 uur - Vertrek vanuit het Heemhuis.
Wandeling: Coudewater
Een symbolische afsluiting van het verblijf van onze
Heemkundekring op landgoed Coudewater.
Dhr. Leo Balmer zal ons rondleiden langs speciale plaatsen, die
dit gebied rijk is.
Zaterdag 1 mei
De verhuizing moet afgerond zijn; vandaag moeten we uit ons
heemhuis op Coudewater weg zijn. Voorlopig zitten we nu in de
voormalige schuilkelder van het oude gemeentehuis van
Rosmalen, nu Perron 3.
Zondag 13 juni 13.30 uur
Fietstocht: “Stad en Platteland, Rivierklei en zand”
Route van ca. 30 km. door Rosmalen, ’s-Hertogenbosch, Empel,
Gewande, Nuland en Kruisstraat. Dhr. Rien van Grunsven zal
ons voorgaan en wijzen op de historische gebieden en gebouwen
die deze omgeving rijk is. Als de weergoden een positieve
bijdrage willen leveren, belooft het een mooie en interessante
tocht te worden.
Juli en augustus
Vakantiemaanden;
geen extra activiteiten.

Ook vandaag is de tentoonstelling nog te zien in de
St.-Lambertuskerk.
Zondag 3 oktober 14.00 uur (onder voorbehoud)
Wandeling: “De Stille Omgang” te ‘s-Hertogenbosch
Rolstoelvriendelijke route van zo’n 3,7 km. o.l.v. dhr. Wil
Smulders.
“In de 14e eeuw werd Den Bosch geplaagd door de pest. Op een
nacht is het Mariabeeld van de St.-Jan door Den Bosch gegaan
en in alle straten waar zij doorheen kwam werden de mensen
gevrijwaard van deze gevreesde ziekte. Op verschillende
plaatsen zijn nog Mariabeeldjes in gevels te vinden.”
Elk jaar wordt deze speciale tocht in de meimaand gelopen.
Woensdag 27 oktober 19.30 uur
Lezing c.q. powerpoint-presentatie:
‘1000 jaar Rosmalen – van 800 tot 1800’
Een historie in vogelvlucht door dhr. Martien Veekens.
Dinsdag 16 of woensdag 17 november
Filmavond: ???
December
Feestmaand;
geen extra activiteiten.

Zaterdag 11 september
Open Monumentendag “De smaak van de 19e eeuw”.
Tentoonstelling in de St.-Lambertuskerk.
Zondag 12 september 11.00 – 17.00 uur
Komfestival

(Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens)

