
 

NIEUWSBRIEF – JULI 2010 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
 

Beste Heemkundevrienden 

 

Aan het begin van deze Nieuwsbrief wil ik u graag op de hoogte brengen van 

de verhuisactiviteiten van onze verblijfsruimtes op Coudewater naar de 

ruimtes in het Sociaal Cultureel Centrum Perron-3. 

Op de eerste plaats wil ik uit de grond van mijn hart alle vrijwilligers, die 

een bijdrage geleverd hebben aan deze verhuizing, heel hartelijk danken voor 

de geweldige prestatie die geleverd is. Het is haast niet onder woorden te 

brengen, wat in een tijdsbestek van 14 dagen gepresteerd is. Zoals eerder 

vermeld, moest de Heemkundekring Rosmalen de gehuurde ruimtes op 

Coudewater per 1 mei 2010 verlaten, omdat GGZ Oost Brabant de ruimtes 

zelf nodig had en een en ander nog opgeknapt moest worden. 

In de voor ons bestemde kelderruimtes in Perron-3 werd echter pas half april 

j.l. de benodigde vloer gestort, waardoor na enige dagen drogen de ruimtes 

per 19 april beschikbaar gesteld werden voor de verhuizing. We hebben 

echter moeten constateren dat de vloer nog veel te vochtig was om de 

vloerbedekking te kunnen leggen en hebben een droogapparaat gehuurd om 

het vocht uit de vloer en de ruimtes te kunnen krijgen. Dat droogapparaat 

heeft nog vier weken moeten werken. Ondertussen zijn wel de 

verhuisactiviteiten begonnen . Een compliment is op zijn plaats voor de 

voorbereiding van de activiteiten: volgorde verhuizing, nieuwe indeling op 

locatie, inzet materieel, inzet vrijwilligers. Teveel om alles op te noemen.  

Ik zal dan ook geen namen van personen noemen, die als vrijwilliger zo’n 

belangrijke bijdrage voor de vereniging hebben geleverd. Ik zou 

ongetwijfeld personen vergeten of mensen voor hun geleverde inzet ernstig 

tekort doen. Op een bepaald moment waren er drie Frans(en) actief. 

Het is plezierig te constateren, dat naast de gebruikelijke vrijwilligers, die 

altijd beschikbaar zijn voor onze activiteiten, er nu ook een aantal mensen 

zich gemeld hadden, die zelfs nog nooit voor de Heemkundekring actief 

waren geweest. Dit geeft goede hoop voor de toekomst. Waar ik wel melding 

van wil maken is het belang van de inzet van materieel voor een goede, 

snelle en veilige verhuizing. Zoals we gewend waren, konden we ook nu 

rekenen op de inzet van de bus van Ruitersportartikelen Wilma van Creij.  

Erg plezierig was, zeker gezien het korte tijdbestek, dat Woon en 

Slaapconfort de Veer, meeverhuisde met hun vrachtwagen, waardoor ook 

kostbare en breekbare spullen vastgezet vervoerd konden worden. Deze inzet 

heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestatie. 

Zoals bij elke verhuizing dienen zich ook onvoorziene zaken aan. Zo ook bij 

ons. De brandkast moest ook verhuisd worden en was toch zwaarder dan 

gedacht en zeker als hij dan ook nog in de kelder geplaatst moet worden via 

een sterk hellende trap. Als de nood hoog is, is de redding nabij. Na een 

telefoontje aan bouwbedrijf Timmers werd ons probleem in een mum van tijd 

opgelost door de inzet van een aantal krachtpatsers die we dankbaar zijn 

voor hun bijdrage. Iedereen, die wel eens verhuisd is, weet uit ervaring dat je 

altijd meer spullen hebt dan je denkt. Ook wij kunnen niet alles plaatsen in 

Perron-3 en hebben daarom ook ruimte gehuurd bij Vlugo, die ons overigens 

eveneens behulpzaam is geweest bij het beschikbaar stellen van ruimte. 

Het komt er nu op aan om de ruimtes efficiënt verder in te richten en onze 

activiteiten weer zo snel mogelijk op te pakken vanuit Sociaal Cultureel 

Centrum Perron-3. We moeten blijven proberen om, zoals bij de 

jaarvergadering besproken is, het draagvlak voor onze Heemkundekring 

Rosmalen verder te verbreden; te weten ledenbestand, werkgroepen, bestuur. 

Niet om een noodgedwongen stoppen van de activiteiten te voorkomen, maar 

om de inwoners van Rosmalen op een deskundige manier te kunnen blijven 

bedienen. Laten we allen de schouders eronder zetten. 

 

Tot slot nogmaals, kort maar krachtig: Dank, dank, dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rien van Grunsven, voorzitter.



ACTIVITEITEN NAJAAR 2010 
 

 

Zaterdag 11 september 

 

Open Monumentendag “De smaak van de 19
e
 eeuw”. 

Tentoonstelling in de St.-Lambertuskerk. 

 

De negentiende eeuw heeft een bonte verzameling gebouwen 

opgeleverd. Door de bloeiende industrie en de nieuwe 

mogelijkheden op technisch gebied, ontstonden er allerlei nieuwe 

typen gebouwen, vaak in een verrassende vorm. Er werd daarbij 

teruggegrepen op verschillende historische bouwstijlen die door 

elkaar werden gebruikt, of in een nieuw jasje werden gestoken. Er 

wordt dan ook gesproken van stijlen als neoclassicisme, neogotiek, 

neorenaissance of eclecticisme. 

 

Zondag 12 september 11.00 – 17.00 uur 

 

Komfestival 

Ook vandaag is de tentoonstelling “De smaak van de 19
e
 eeuw”  

nog te zien in de St.-Lambertuskerk. 

 

Zondag 3 oktober 14.00 uur  
 

Wandeling: “De Stille Omgang” te ‘s-Hertogenbosch 

Rolstoelvriendelijke en informatieve route van zo’n 3,7 km door de 

binnenstad van ‘s-Hertogenbosch o.l.v. dhr. Wil Smulders.  

“In de 14
e
 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. 

Als het weer niet overdreven nat is, gaat de tocht, ongeacht het 

aantal deelnemers, gewoon door. Voor deelname vragen wij  € 2,-. 

Verzamelen vóór de St. Jan bij de klokkentoren vanaf 13.45 uur. 

 

Woensdag 27 oktober 19.30 uur 

 

Lezing c.q. powerpoint-presentatie: 

‘1000 jaar Rosmalen – van 800 tot 1800’ 

De historie van Rosmalen in vogelvlucht door dhr. Martien Veekens. 

 

Aangezien we niet meer over een eigen lezingruimte beschikken, 

zijn we afhankelijk van een ruimte elders. Waar dit zal zijn, laten 

we nog weten in de volgende Nieuwsbrief.  

Graag inschrijven vóór 10 oktober, zodat we een idee hebben hoe 

groot de te huren ruimte zal moeten zijn.  

Entree voor leden € 2,-  voor niet-leden € 4,- 

 

Dinsdag 16 of woensdag 17 november 

 

Filmavond: film wordt nog bekend gemaakt. 

 

December 

 

Feestmaand; geen extra activiteiten. 

 

Voor meer informatie en inschrijvingen  

kunt U bellen of mailen naar: 

Wilma van Creij, telefoonnummer:  

(073) 52 10 984 / e-mail: vancreij@wanadoo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Door Martien Veekens (verzorger van 
deze Nieuwsbrief) in 1970 gemaakte foto 

vanuit de toenmalige Rosmalense polder. 

 


