bierbrouwerij, het gemeentehuis en enige winkelpanden zijn tot in detail
door het heemkundelid Cor Verstegen gemaakt en geven, zeker voor de
nieuwkomers in Rosmalen, een uitstekend beeld over de gewijzigde
omstandigheden in ons dorpshart.

NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 2010
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste Heemkundevrienden
In de vorige Nieuwsbrief heb ik U uitgebreid geïnformeerd over de
verhuizing van ons heemhuis van Coudewater naar de kelder van het Sociaal
Cultureel Centrum Perron 3. Na het overbrengen van onze bezittingen zijn
we momenteel met man en macht bezig met het inruimen en opruimen van
de beschikbare ruimte. Iedereen heeft tijdens de vakantieperiode weer
energie opgedaan om dié klus, die veel energie, tijd en menskracht vergt,
gezamenlijk voor elkaar te krijgen.
Tijdens dit werk willen wij de geplande activiteiten zoveel mogelijk laten
doorgaan. Zo heeft, na diverse afgelastingen vanwege het slechte weer, dan
eindelijk de fietstocht plaatsgevonden en hebben enige heemkundeleden op
zondag 13 juni onder gunstige weersomstandigheden genoten van de
wisselende natuurlandschappen, zoals o.a. de Heinis, de polder en de Maas.
Zaterdag 11 en zondag 12 september j.l. zijn wederom de jaarlijke Open
Monumentendagen en het KOM-festival gehouden. Als Heemkundekring
Rosmalen hebben ook wij hieraan een bijdrage geleverd. In samenwerking
met parochie H.Birgitta hebben wij presentaties verzorgd in de SintLambertuskerk. In aan sluiting op het thema “De smaak van de 19e eeuw”
hebben wij op panelen in beeld gebracht hoe de Dorpsstraat er thans uitziet
en ter vergelijking hoe een en ander er in het verleden architectonisch heeft
uitgezien. Die beleving van de Dorpsstraat uit het verleden konden wij
voortreffelijk weergeven door de presentatie van de minutieus nagebouwde
maquettes van de panden uit de Dorpsstraat. De maquettes van o.a. de

Natuurlijk hebben wij van de gelegenheid gebruik gemaakt het werk van de
diverse werkgroepen en de vrijwilligers in beeld te brengen en de noodzaak
nogmaals onderstreept van de uitbreiding van leden en vrijwilligers.
Zoals reeds aangegeven, willen wij voortgaan met onze activiteiten.
Ik wil U daarom van mijn kant nogmaals attenderen op de reeds in de
vorige Nieuwsbrief vermelde activiteiten, te weten op zondag 3 oktober de
wandeling ‘De Stille Omgang’ te ’s-Hertogenbosch, onder leiding van de
heer Wil Smulders, en op woensdagavond 27 oktober de lezing ‘1000 jaar
Rosmalen – van 800 tot 1800’ door de heer Martien Veekens.
Wij wensen U veel genoegen hiermee.
Met vriendelijke groeten,
Rien van Grunsven, voorzitter.

ACTIVITEITEN NAJAAR 2010
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. de heer 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.
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: ‘1000 jaar Rosmalen – van 800 tot 1800’
Aan de hand van een 150-tal afbeeldingen in een powerpointpresentatie geeft de heer Martien Veekens (in vogelvlucht) een
beschouwing betreffende diverse hoofdmomenten uit de historie van
Rosmalen, ‘Brug tussen Maasland en Hertogstad’.
De lezing zal worden gehouden in Perron-3. Hoe groot de daartoe
benodigde ruimte zal zijn weten we pas wanneer belangstellenden
zich vóór uiterlijk 10 oktober hebben aangemeld..
Entree voor leden € 2,- voor niet-leden € 4,Voor meer informatie en inschrijvingen
kunt U bellen of mailen naar:
Wilma van Creij, telefoonnummer:
(073) 52 10 984 / e-mail: vancreij@wanadoo.nl

‘Katholieke en Protestantse Hemels’
Het bestuur van de Heemkundekring Rosmalen wil U via onze Nieuwsbrief
graag wijzen op een expositie welke t/m 14 november 2010 wordt gehouden
in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden (Vorstenburg 1). Een selectie
van voor het onlangs verschenen boek Hollandse Hemels gebruikte foto’s is
speciaal voor deze tentoonstelling uitvergroot. De foto’s laten de verschillen
tussen de protestantse en katholieke hemel zien. Voor meer informatie
raadpleeg de website www.museumvoorreligieuzekunst.nl
’s-Hertogenbosch Hoofdstad van de Smaak 2010
In het kader van ’s-Hertogenbosch Hoofdstad van de Smaak 2010 vindt in
het Noordbrabants Museum t/m 2 januari 2011 de expositie A la c’Arte
(‘De kunst van het eten – Eten in de kunst’) plaats. Meer informatie daarover
vindt U op de website van het museum www.noordbrabantsmuseum.nl en op
www.denboschsmaakmakend.nl
De Brabantse hoofdstad brengt tijdens de Week van de Geschiedenis van 14
tot en met 24 oktober een gevarieerd programma voor jong en oud onder de
naam ‘Dat gaat naar Den Bosch toe’. Zo vindt op zaterdag 23 en zondag 24
oktober de Historische Smaak- en Meierijmarkt plaats. De Parade is
ingericht met marktstands, een middeleeuwse keuken en buitenlandse
keukens. Lezingen en oude ambachten maken duidelijk hoezeer onze smaak
is beïnvloed door smaken ‘uit den vreemde’. Het geheel wordt omlijst met
muziek en dans uit de Meierij en van ‘nieuwe Bosschenaren’. In etalages
rond de markt loopt een expositie van historische markttaferelen.
‘Engelen, Grensdorp aan de Dieze’
In november 2010 verschijnt een fraai, geheel in fullcolour uitgevoerd, 240
pagina’s tellend boek, uitgegeven door de Werkgroep Engelenboek in
samenwerking met de Heemkundekring ‘Angrisa’ te Engelen, Barlandus
boekproducties en Drukkerij Gianotten BV te Tilburg. Prijs € 39,95.

Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens

