lang zijn bijdragen heeft geleverd. Ook wil ik het artikel van Henk de
Werd in de Rosbode (MV: 9e jaargang, nr.48, pagina 7) aanhalen, waarin
een bloemlezing wordt gegeven over het levensverhaal van Harrie.
Iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen aan Harrie en zo zal hij ook in
ons hart blijven voortleven. Persoonlijk heb ik jarenlang goede contacten
met Harrie gehad en aan die relatie prettige herinneringen overgehouden.
NIEUWSBRIEF – DEEMBER 2011
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Als voorzitter van de Heemkundekring Rosmalen wil ik zijn vrouw Truus,
kinderen, kleinkinderen en familei namens de leden van harte condoleren
met dit vrlies en hen heel veel sterkte toewensen met de verwerking van dit
voor hen dierbare verlies.

In memoriam Harrie Coppens
Rien van Grunsven, voorzitter.
Een bekend gezegde luidt: “Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar”.
Hieraan moest ik denken toen ik het bericht ontving van het overlijden van
de markante Rosmalenaar en duizendpoot Harrie Coppens.
In de Nieuwsbrief van juni j.l. heb ik, n.a.v. de uitreiking van de
Koninklijke Onderscheiding aan Harrie t.g.v. Koninginnedag, hem en zijn
vrouw en familie met die onderscheiding mogen feliciteren en zijn vele
verdiensten voor de Rosmalense gemeenschap kunnen memoreren.
Bij zijn overlijden zijn die vele activiteiten als vrijwilliger voor
medeburgers, Lambertus-parochie, O.J.C., Heemkundekring Rosmalen,
etc. wederom de revue gepasseerd en geven een beeld van een nauw en
betrokken man bij zijn geliefde Rosmalense gemeenschap.
Ook voor onze Heemkundekring heeft hij zich op diverse gebieden
gedurende lange tijd met hart en ziel ingezet, m.n. voor de redactie van ons
kwartaalblad Rosmalla en de evrspreiding daarvan. Ik ben hem daar als
voorzitter erg veel dank voor verschuldigd en wil nu graag aansluiten bij
de lovende woorden, die ook anderen n.a.v. zijn overlijden aan hem
hebben gewijd. Zo treft U in de nieuwste Rosmalla een artikel aan van
Gerrit Mol namens de redactie van Rosmalla, waaraan Harrie decennia

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN WINTER 2011
Dinsdag 17 januari, 19.30 uur:
Film: 700 jaar gemeenschap Rosmalen, deel I
Perron-3, zaal: De Spoorboom (vanaf 19.15 uur is de zaal open)
In 2000 bestond Rosmalen als gemeenschap 700 jaar. Dit werd toen groots
gevierd gedurende de week 20 t/m 28 oktober. Er was voor ieder wel iets
interessants te zien of te doen. Gelukkig is er van alles wel iets vastgelegd
d.m.v. foto of film. In ons archief hebben wij 4 uur filmmateriaal.
De eerste 2 uur hiervan willen we deze avond aan U tonen.
Wat krijgt U allemaal te zien?
De opening van de feestweek, de tentoonstelling ‘700 jaar Rosmalen’,
gedeelte van de Gildemis in de St. Lambertuskerk met aansluitend een
vendelgroet. Er werd een bloemenhulde gebracht bij de oorlogsmonumenten op de Kruisstraat, in de Schoolstraat en bij ’t Vennenhof.
En er was er ook een bij de H. Annakerk in Hintham. Verder werden er
Oud Hollandse spelen gedaan en er was een Jeu de Boulestoernooi. Als
laatste is er een impressie van de jeugdmiddag Bloemenobjecten te zien.

Ook al lijkt het nog niet zolang geleden, het is echt leuk en soms helaas
ook emotioneel om dit kleine stukje terug te gaan in de tijd.
Entree: € 2,- voor leden en € 4,- voor niet leden.

Maandag 13 februari, 19.30 uur:
ALGEMENE LEDENVERGADERING MET GEZELLIG SAMENZIJN
Perron-3, zaal: De Overweg
De informatie en stukken, die nodig zijn voor deze jaarlijks terugkerende
vergadering krijgt U nog toegestuurd.

Maandag 5 maart, 19.30 uur:
Werkgroepenoverleg
In onze eigen (vergader)ruimte
Overleg voor leden van diverse werkgroepen, om op de hoogte te blijven
van elkaars werkzaamheden en om eventueel bijgepraat te worden vanuit
het bestuur. Verder is er ruimte voor nieuwe ideeën of het bespreken van
eventuele problemen of wat dan ook.

Dinsdag 20 maart, 19.30 uur:
Film: 700 jaar gemeenschap Rosmalen, deel II
Ruimte is nog niet bekend.
Deel II is het vervolg van deel I van januari, maar staat wel op zich.
U hoeft deel I niet gezien te hebben, om dit deel te kunnen volgen.
In dit deel kunnen we kijken naar een impressie van het Standwerkersconcours, Rosmalen Danst, de Herfstparade, informatie over huwelijksgebruiken en tot slot de feestavond met de afsluiting van deze interessante
en vooral gezellige week.
Entree: € 2,- voor leden en € 4,- voor niet leden.

EN VERDER NOG EVEN UW AANDACHT GEVRAAGD VOOR DE CURSUS
REGIONALE GESCHIEDENIS BIJ DE LEERSTOEL 'CULTUUR IN BRABANT'
De cursus 'Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning' van de
leerstoel 'Cultuur in Brabant' een reeks van twaalf hoorcolleges begint op
vrijdag 27 januari en eindigt op 27 april met een excursie.
De colleges vinden plaats tussen 11.45 en 13.30 u en worden gegeven door
drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.
Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit
de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en
heemkundigen. Voor medewerkers van musea en archieven en voor leden
van heemkundekringen is de cursus gratis, behoudens de aanschaf van het
boek van Jan van Oudheusden, Verhalen van Brabant. Geschiedenis en
erfgoed in tien tijdvakken (Zwolle: Waanders Uitgevers, 2011) en
kopieerkosten van aanvullende literatuur (circa € 10).
Ook niet-UvT-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus
volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur.
Het hoorcollege behelst een inleiding in de bestudering van het verleden
van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking
tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van
de hedendaagse Brabantse identiteit.
Inschrijving voor de cursus is mogelijk per e-mail:
a.j.a.bijsterveld@tilburguniversity.edu
TENSLOTTE
Wij willen van de gelegenheid
gebruik maken U en uw
dierbaren prettige Kerstdagen en
een voorspoedig en vooral
gezond Nieuwjaar toe te wensen.
Het aankomende nieuwe jaar 2012 zijn er nog genoeg wensen en ideeën
om ons voor de Rosmalense gemeenschap in te zetten.
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens

