
 

NIEUWSBRIEF – MAART 2011 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
 

Beste Heemkundevrienden 

 

U bent gewend, dat we de Nieuwsbrief openen met een voorwoord door de 

voorzitter. Dit keer zal ik mij beperkingen opleggen om ruimte te scheppen 

voor de belangrijke Algemene Jaarvergadering van onze vereniging, 

waarvan U onderstaand de notulen aantreft.  

Zoals U kunt constateren was er voor deze vergadering een goede opkomst, 

hebben wij verschillende onderwerpen behandeld en heeft er een goede 

discussie plaatsgevonden. 

 

Waar ik toch aandacht nog aan wil schenken, is de reactie op mijn dringende 

oproep om versterking van de redactie van de Rosmalla. Er hebben zich, 

zoals U in de nieuwe Rosmalla kunt lezen, twee leden gemeld, te weten de 

heren Coppelmans en Van Heumen, die reeds hun actieve bijdrage hebben 

geleverd. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Uitbreiding van vrijwilligers voor onze activiteiten blijven noodzakelijk 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rien van Grunsven, voorzitter. 

 

 

 

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING  
gehouden op maandag 21 februari 2011 in Perron-3 te Rosmalen. 

 

Aanwezige bestuursleden:  

Dhr. R. van Grunsven (voorzitter) en de dames H.Pennings-v.d.Leest 

(penningmeester), W.van Creij (lid), Carin Bruggeman (lid). 

 

Aanwezige leden:  
hr./mw. R.Beekers, G.v.d.Ven, N.Spierings, A. de Visser,  

K.van Hirtum, D.J.B.Valk, G.Mol, G.Valk, J.Versteynen, 

T.Versteynen, T. Kappen, A. de Veer, R.Hoogeboom, F.Vos, 

A.Altorf, J.Miltenburg, J.Zandtkuil, A.v.d.Ven, L.Verhoeven, 

W.v.d.Plas, J. Ketterings, J. Hessels, H.Leenders, J.Hoofs., C. Horn, 

W.Verstappen-Witlox, K.van der Doelen-Crane (notulist). 

 

Afwezig met bericht van verhindering:  

de heren T.v.Bussel, W.v.Heeswijk, C.Hellemons, J. Jansen en 

M.Veekens. 

 

 

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. 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 8 maart 2010. 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

n.a.v. 

Agendapunt 2, 3
e
 alinea betreffende lidmaatschap SBE: het bestuur 

heeft over al dan niet handhaving van het lidmaatschap nog geen 

standpunt ingenomen. De voorzitter is van mening dat het 

lidmaatschap SBE meerwaarde voor de Heemkundekring dient te 

hebben, wat tot op heden nog niet duidelijk is. De heer A.van de 

Ven, vertegenwoordiger bij SBE van de abdij in Uden, deelt mee 

binnenkort contact te hebben met de voorzitter van SBE. De 



ontwikkelingen worden afgewacht. Bovenstaande houdt in dat er tot 

op heden ook geen contributie aan SBE betaald wordt.  

Agendapunt 5, jaarverslag 2009, 2
e
 alinea betreffende PR-

activiteiten: desgevraagd geeft de voorzitter de reden weer waarom 

deze activiteiten destijds niet optimaal functioneerde.  

 

3. Financieel verslag 2010 

De voorzitter geeft het woord aan de kascontrolecommissie in de 

persoon van de heer A. van de Ven, die de vergadering informeert 

over de bevindingen van het boekjaar 2010. Hieruit blijkt het 

volgende: de algemene financiële situatie schetst nog steeds niet een 

al te rooskleurig beeld, ondanks het feit dat er toch wel van enige 

stabiliteit sprake is. De sponsorbedragen zijn beduidend minder dan 

begroot. Blijft een aandachtspunt voor het bestuur, alsook werving 

van nieuwe leden en behoud van de leden.  

De kascontrolecommissie stelt tevens voor de contributie van de 

leden via een automatische incasso te gaan innen. De penning-

meester geeft aan dit besproken te hebben in de bestuursvergadering 

en wil zich daar graag voor inzetten. Leden die hiervoor kiezen 

kunnen dit kenbaar maken aan de penningmeester. 

 

De kascontrolecommissie heeft de boeken van de penningmeester in 

orde bevonden en daarom wordt met dank decharge verleend aan de 

penningmeester voor het boekjaar 2010. 

 

Opgemerkt wordt nog het volgende: 

- omdat in het verleden maar 4 personen positief gereageerd 

hebben op het verzoek meer gebruik te gaan maken van e-mail, 

wordt hier (voorlopig) vanaf gezien;  

- de voorzitter deelt desgevraagd mee dat in het kader van de 

bezuinigingen er nog maar een gedeelte van de toegezegde 

subsidie van de gemeente is ontvangen; 

- de voorzitter deelt voorts mee dat het bestuur op zoek is naar een 

nieuwe sponsor voor de omslag van de Rosmalla. 

Woningstichting Kleine Meierij, die jaren deze kosten (± € 800,= 

per 3 jaar) op zich heeft genomen, heeft laten weten hiervan af te 

zien. Ideeën zijn welkom. 

 

4. Begroting 2011. 

De begroting 2011 wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd 

en vastgesteld. De voorzitter deelt mee naar het overleg te gaan dat 

door de gemeente gegeven word over de a.s. bezuinigingen.  

  

5. Jaarverslag 2010 

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en 

vastgesteld. 

 

6. Bestuur 

Aftredend volgens rooster de dames Wilma van Creij en Carin 

Bruggeman. Wilma stelt zich als bestuurslid herkiesbaar, Carin stelt 

zich als zodanig niet meer herkiesbaar. Wel is zij bereid incidenteel 

interviews af te nemen van werkgroepen t.b.v. de Nieuwsbrief. De 

voorzitter spreekt zijn dank uit aan beide dames voor hun inbreng. 

Met algemene stemmen vergezeld van applaus wordt aan Wilma 

wederom het vertrouwen gegeven als bestuurslid voor de komende 

periode.  

De voorzitter geeft verder aan dat in het belang van de Heemkunde-

kring het zeer wenselijk is dat voor zowel bestuur als werkgroepen 

menskracht gezocht wordt.  

 

7. Verkiezing (nieuwe) kascontrolecommissie. 

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit de heren F.Vos, G.Valk 

en mw. A.Altorf (reserve). 

 

8. Rondvraag 

Hr. G.Mol:  

Verzoekt agenda, notulen en jaarverslagen op de site te plaatsen, 

evenals op verzoek aan belanghebbende(n) de stukken digitaal te 

zenden.  

Hr.W.Plas:  

De twee borden Zuinig op Rosmalen zijn gerestaureerd. Afgesproken 

wordt deze borden na Carnaval te (her)plaatsen. 

Hr. J.Miltenburg:  

Naar aanleiding van een vraag van derden over de film van 

dr.Schade, voormalig arts op Coudewater, welke onlangs door de  



Heemkundekring is vertoond, verzoekt de heer Miltenburg om 

nadere informatie. Volgens de heer Miltenburg zou er een brief 

hierover onderweg zijn. Dit schrijven heeft het bestuur echter nog 

niet ontvangen. De voorzitter is wel van dit verzoek op de hoogte en 

heeft begrepen dat door (oud)personeelsleden reeds actie is 

ondernomen door middel van een brief aan de huidige Raad van 

Bestuur. De heer Hoofs, die meegewerkt heeft aan deze film, deelt 

mee het jammer te vinden dat hij niet heeft kunnen deelnemen aan de 

discussie na de 2
e
 filmavond. ‘Dan had hij veel kunnen weerleggen’, 

aldus de heer Hoofs.  

De voorzitter geeft aan dat de Heemkundekring voor dr.Schade een 

zekere rehabilitatie te weeg heeft gebracht door het tonen van deze 

film. Voor verdere actie hiervoor zou de huidige directie c.q. Raad 

van Bestuur van Coudewater verantwoordelijk zijn en wordt reactie 

afgewacht op de brief van (oud)personeel van GGZ Coudewater aan 

de Raad van Bestuur. Een en ander zal in goed overleg met de 

familie plaatsvinden. 

Hr.D.Valk:  

Informeert of er voor de Heemkundekring geen andere huisvesting 

voor handen is, gezien de hoge kosten in Perron-3. De voorzitter 

deelt mee alert te zijn op andere locaties. Voorts deelt de voorzitter 

mee dat bij Open Monumentendag in september a.s. in het kader van 

het thema herbestemming het voormalige gemeentehuis van 

Rosmalen de aandacht krijgt, d.w.z. Perron-3 en ook het Heemhuis.  

Hr. P.Leenders:  

Informeert naar het aantal leden waaruit de Heemkundekring bestaat. 

Op 1 januari 2011 waren dit er 226, aldus de penningmeester. 

Geconstateerd wordt dat het ledenbestand terugloopt en de heer 

Leenders vraagt zich af wat het bestuur met dit gegeven doet. De 

voorzitter is het eens met deze opmerking maar het ontbreken van 

voldoende mankracht bij zowel bestuur als werkgroepen is hier voor 

een groot deel debet aan.  

Hr. R.Hoogeboom:  

Informeert de aanwezigen over het lopende project met betrekking 

tot de stenen bij de Molen in Rosmalen. De financiën zijn inmiddels 

rond en er komt een monument Kollergang Rosoliemolen Rosmalen.  

Het boek over de Rosmalense molens zou dit jaar nog uitkomen.  

 

Hr. N.Spierings:  

Informeert waarom niet meer bekendheid wordt gegeven aan 

activiteiten via de media. De voorzitter deelt mee dat men 

afhankelijk is van de media of er wel al dan niet een (uitgebreid) 

artikel over bepaalde zaken wordt geplaatst. 

  

25 jarige jubileum van de Heemkundekring. 

Desgevraagd stellen de heren R. Hoogeboom, G. Valk en A. v/d Ven 

zich beschikbaar om de helpende hand te bieden de viering van dit 

zilveren jubileum tot een succes te maken.  

 

9. Sluiting. 

Met het verzoek om ideeën of suggesties, eventuele op- of 

aanmerkingen aangaande de Heemkundekring kenbaar te maken aan 

het bestuur dankt de voorzitter eenieder voor hun inbreng en sluit de 

vergadering. 

K. van der Doelen-Crane, notulist. 

 

 

 

 

Uit het Jaarverslag 2010 
 

Het verenigingsjaar van 2010 heeft in het teken gestaan van het zoeken naar 

een geschikte locatie voor de Heemkundekring in verband met de 

noodzakelijke verhuizing vanaf Coudewater. In goed overleg is de 

verhuizing enige malen uitgesteld omdat nog geen bruikbare locatie voor 

handen was. Uiteindelijk is gekozen voor de schuilkelder in Cultureel 

Centrum Perron-3, wat nog enige bouwkundige aanpassingen vergde. Na het 

gereedkomen hiervan hebben vele vrijwilligers met vereende krachten in een 

relatief korte tijd de verhuizing gerealiseerd. 

Omdat in de beperkte ruimte van de schuilkelder niet het gehele eigendom 

geplaatst kon worden is een gedeelte van het assortiment elders opgeslagen 

en waren wij genoodzaakt het door de gemeente in bruikleen gegeven 

gerestaureerde torenuurwerk terug te geven aan de gemeente. Hopelijk 

krijgen we in de toekomst een adequate ruimte waarin dit uurwerk wel 

geplaatst kan worden. 



ACTIVITEITEN LENTE EN ZOMER 2011 
 

Na de interessante en zeer drukbezochte documentaire van Dr. Schade, 

welke zelfs tweemaal getoond is, en eveneens een zeer interessante lezing 

van Martien Veekens over Rosmalen tussen 1800 en 2000, bieden wij U tot 

de zomer de volgende activiteiten aan: 

 

Dinsdag 12 april, aanvang 20.00 uur 

Film ‘De bevrijding van ’s-Hertogenbosch’. 

Om deze bevrijding te bewerkstelligen kwam men vanaf Geffen, via 

Rosmalen naar ’s-Hertogenbosch. De gehele route wordt in beeld gebracht. 

Door verschillende mensen, die direct betrokken zijn geweest bij deze 

operatie, wordt een toelichting op het gebeuren gegeven.  

Deze film zal vertoond worden in Windkracht 5 (Groote Wielen) in zaal 16 

(toegankelijk vanaf 19.45uur).  

Entree voor leden € 2,=, voor niet leden € 4,=. 

Om zeker te zijn van een plaats, kunt U reserveren bij Wilma van Creij, 

telefoon 073 - 5210984 of e-mail: vancreij@wanadoo.nl (laat ook even uw 

telefoonnummer achter, zodat we U, indien nodig, snel kunnen bereiken). 

 

Zondag 22 mei, 14.00 uur : 
Wandeling op landgoed Coudewater. 

Als de weergoden ons goedgezind zijn, zal dit een mooie, interessante 

wandeling gaan worden o.l.v. dhr. Leo Balmer. Hij kent dit gebied als geen 

ander en weet ons op prettige wijze allerlei wetenswaardigheden te vertellen. 

Deze gegevens zullen heel divers zijn; niet alleen over gebouwen en 

kunstwerken, maar ook over bijvoorbeeld bomen. 

Leden betalen € 1,=; niet-leden betalen € 2,50. 

Graag van te voren aanmelden bij Wilma van Creij. 

 

Juli / Augustus : 

Vakantieperiode, geen speciale activiteiten. 

 

Weekend 10 - 11 september: 

Open Monumentendag met als thema “Herbestemming”. 

Uitgebreide informatie hierover ontvangt U in de volgende Nieuwsbrief. 

Zondag 11 september: KOM-festival in het centrum van Rosmalen.  

 

‘Rosmalla’ reeds anno 815 vermeld in de Codex Laureshamensis 
 

De eerste vermelding van de naam Rosmalen komen we tegen in een  

12
e
 eeuwse kopie van een charter te Worms, waarin Alfger bezittingen in 

Rosmalen e.a. schenkt aan de Abdij Lorsch. Het oorspronkelijke charter  

was opgemaakt in het jaar 815, jaars na het overlijden van Karel de Grote. 

‘Rosmalla’ telde toen o.a. ‘in silvam porcos VI’ (zes varkens in het bos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevenstaande 

foto werd 

gemaakt en 

aan M.V. 

gegeven door 

de veel te jong 

overleden 

historicus  

Jean Coenen 

 
 
 

Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens 

mailto:vancreij@wanadoo.nl

