NIEUWSBRIEF – MAART 2012
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste mensen,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van 2012, met daarbij al weer de eerste
uitgave van de 22e jaargang van onze Rosmalla. Voor het laatstgenoemde wens ik
u veel leesplezier en wat betreft de Nieuwsbrief zou ik wat extra aandacht willen
vragen. Deze bevat n.l. de notulen van de jaarvergadering van 13 februari j.l. en ik
moet zeggen: het was een speciale avond. Niet alleen door het feit dat ik heb
mogen aantreden als nieuwe voorzit(s)ter, maar zeker door hetgeen er vooraf ging
aan de jaarvergadering. Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval kwam de
Heemkundekring officieel hun archief overhandigen. Dat gebeurde niet zomaar
door een paar leden van de Stichting, maar volgens mij was iedereen aanwezig,
netjes in pak, zoals dat een prins, adjudant en heel het gevolg betaamd! En dat was
nog niet alles, Jeugdhofkapel De Zandhazen zorgde voor een muzikale
ondersteuning. Deze super enthousiaste meisjes en jongens speelden de sterren
van de hemel in de hal van de eerste verdieping. Door deze locatie leek alles nog
grootser dan het al was en wist iedereen in Perron-3 dat er iets speciaals gaande
was! Wij als Heemkundekring Rosmalen hebben er een mooi en speciaal archief
bij: het Zandhazendurps Carnaval. Bijgevoegde foto’s, oorkondes e.d. werden al
meteen na het in ontvangst nemen vol bewondering bekeken en besproken door de
diverse aanwezige mensen. Bij deze wil ik dan ook de Stichting VRC nogmaals
bedanken!
Nu ik toch aan het bedanken ben, wil ik mijn voorganger Rien van
Grunsven bedanken voor zijn jarenlange werk als voorzitter van onze
heemkundekring. Ik hoop nog een tijdje gebruik te mogen maken van zijn
opgedane kennis en ervaring van en voor onze vereniging. Verder wil ik alle leden
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop ik samen met jullie te
kunnen gaan werken aan een positieve toekomst voor onze mooie en belangrijke

vereniging. Gelukkig hebben we een aantal actieve leden, die elkaar regelmatig in
Perron-3 treffen. Maar dit aantal zou minstens verdubbeld moeten worden om de
vele werkzaamheden en ideeën de nodige aandacht te kunnen geven. Over 2 jaar
bestaan we 25 jaar, dan zou ik graag willen zien dat we met z’n allen een
evenement neer kunnen gaan zetten, waar de vonken vanaf springen. Maar dat kan
alleen met hulp van meer vrijwilligers…
Voelt u er iets voor om meer te zijn dan alleen lid van onze
Heemkundekring? Kent u iemand die zin heeft om ons in woord en daad te
ondersteunen bij onze vele werkzaamheden? Laat het ons weten, alle hulp is
welkom! Volgens mij hebben we nog zoveel te doen, dat we iedereen wel aan een
leuk klusje (of een hele klus) kunnen helpen. Zou u eerst meer willen weten over
onze werkzaamheden? Natuurlijk kan dat ook, mail naar ons Heemhuis:
info@heemkundekringrosmalen.nl of bel me even (5210984).
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter.

-

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
gehouden op maandag 13 februari 2012 in Perron-3 te Rosmalen.

Aanwezige bestuursleden:
de dames W. van Creij (lid) en H. Pennings-v.d.Leest
(penningmeester) en de heer R. van Grunsven (voorzitter).

3.

Aanwezige leden:
hr./mw. A. Altorf, A. de Visser, N. Spierings, W. VerstappenWitlox, J. Versteynen, M.J.M. Kappen, J. Hessels, C. Horn, H.
Leenders, G. Mol, F. Vos, J. Ketterings, M.J.A. Veekens, W.v.d.
Plas, A. de Veer, J. Zandtkuil, D.J.B. Valk.
Afwezig met bericht van verhindering:
hr./mw. T. Versteynen, R. Hoogeboom, W. v. Heeswijk, L. Verhoeven, R. Beekers, T. van Hirtum, C. Hellemons en R. Ubert.
Notulist:
K. van der Doelen-Crane.

1.

Opening en mededelingen voorzitter.
Nadat een delegatie van de stichting Rosmalens Carnaval met
serenade het archief van deze stichting symbolisch aan de
voorzitter heeft overhandigd, opent de voorzitter de vergadering en
heet allen welkom.
Daarna wordt voor leden die de vereniging afgelopen jaar
ontvallen zijn een ogenblik stilte in acht genomen.

2.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 februari
2011.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:

Lidmaatschap SBE: hierover is verder geen nader contact
geweest.
De digitale versie van het jaarverslag staat, zoals afgesproken,
op de website.

Financieel verslag 2011.
De kascommissie, in de persoon van de heer D. Valk, krijgt het
woord en de bevindingen worden voorgelezen.
De bescheiden worden in orde bevonden en de commissie verleent
de penningmeester decharge over het boekjaar 2011.
Desgevraagd geeft de penningmeester een toelichting op de cijfers,
met name voor wat betreft de ontvangen subsidie van de gemeente,
de huurkosten van de extra ruimte welke door de Heemkundekring
recent in gebruik is genomen en het bedrag dat is uitgegeven voor
verzekeringen.
Voor wat betreft het ledenbestand deelt de penningmeester mee dat
de vereniging momenteel 214 leden telt. In 2011 waren dat er 226.
Begroting 2012.
De begroting 2012 wordt na een enkele opmerking goedgekeurd en
vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2011.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.

5.

Bestuur.
Aftredend volgens rooster is de heer Rien van Grunsven. Rien
heeft te kennen gegeven zich niet als voorzitter voor een nieuwe
periode herkiesbaar te stellen. Wel is hij bereid voorlopig lid van
het bestuur te blijven, indien de vergadering hiermee akkoord gaat.
Mevrouw Wilma van Creij heeft aangegeven bereid te zijn het
voorzitterschap op zich te nemen.
De vergadering kiest met algehele stemmen en applaus Wilma als
voorzitter en Rien als lid van het bestuur.

Gevraagd wordt naar de archieven van de Baanlozen Projecten.
Het bestuur moet hierop het antwoord schuldig blijven maar
spreekt af dit nader te onderzoeken.
Kijkend naar de toekomst spreken de heer Mol alsook de heer
Leenders hun zorgen uit over het voortbestaan van de
Heemkundekring.
Uitbreiding en verjonging van het bestuur zou een eerste prioriteit
dienen te zijn en voorgesteld wordt om leden hiervoor persoonlijk
te benaderen. De voorzitter onderschrijft dit probleem en deelt mee
zich terdege bewust te zijn van de penibele situatie aangaande het
bestuur. Dit geldt echter ook ten aanzien van het ledenbestand van
de werkgroepen. Tot op heden is het echter niet gelukt om hierin
verandering te brengen ondanks alle aandacht van het bestuur om
dit probleem te tackelen.
De heer J. Zandtkuil deelt mee bereid te zijn hand- en spandiensten
te gaan verrichten. De voorzitter is hem hiervoor dankbaar.

6.

Verkiezing (nieuwe) kascontrolecommissie.
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit mevrouw A. Altorf
en de heren G. Valk en T. Kappen (reserve).

7.

Rondvraag.
Op verzoek is er na de vergadering gelegenheid de extra ruimte
naast het Heemhuis te bezichtigen. Suggesties voor een naam voor
deze extra ruimte zijn welkom.
Voor wat betreft het huren van ruimtes elders dan in Perron-3 voor
o.a. activiteiten deelt de voorzitter mee alert te zijn voor wat de
(huur)prijs betreft.

Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat de tijd nog niet rijp is om
de Rosmalla te digitaliseren. Op verzoek is de Rosmalla
verkrijgbaar, de kosten worden in rekening gebracht.
De cursus Boschlogie, module Rosmalen, gaat dit jaar door.
De heer N. Spierings vraagt of de mogelijkheid bestaat om een
Open Dag te organiseren voor de Heemkundekring. De voorzitter
antwoordt dat deze Open Dag mede georganiseerd wordt met Open
Monumentendag. Om dit alleen voor de Heemkundekring te
houden is te kostbaar, aldus de voorzitter.
Behoudens de vaste maandagavond dat men in het Heemhuis
terecht kan gaan de gedachten ook uit naar een inloopmiddag,
momenteel ontbreek het echter aan menskracht hiervoor.
De nieuwbouw van de pastorie in Rosmalen blijft op de agenda
staan.

Desgevraagd deelt Wilma mee dat de Commissie voor het 25-jarig
jubileum van de Heemkundekring nog niet bijeengekomen is. De
commissie bestaat uit Wilma, dhr. G. Valk en dhr. R. Hoogeboom.
De heer M. Veekens deelt mee dat in 2015 in ’s-Hertogenbosch
4 dorpskernen, t.w. Empel, Engelen, Orthen en Rosmalen een
jubileum (1200-jarige naamsvermelding) te vieren hebben. Een
optie zou kunnen zijn dit gezamenlijk te vieren.
8.

Sluiting.
De voorzitter dankt eenieder voor zijn inbreng en het vertrouwen
dat hij gedurende het voorzitterschap van de leden heeft
ontvangen.
Met genoegen overhandigt hij de voorzittershamer aan Wilma en
wenst haar veel succes.
Wilma dankt Rien en de vergadering voor het in haar gestelde
vertrouwen. Zij houdt een korte toespraak waarin zij meedeelt dat
Rosmalen een Heemkundekring verdient en dat deze zeker niet
verloren mag gaan.
Zij is van mening dat door het meer naar buiten treden, de
vereniging meer bekendheid krijgt en door samen eraan te werken
het mogelijk moet zijn de Heemkundekring te laten groeien.

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN LENTE/ZOMER 2012
Woensdag 18 april, 19.30 uur:
Presentatie: ‘Van bidprentje tot gedachtenisprentje’
door de heren Tiny Kappen en Arnold de Veer
Onze Heemkundekring verzamelt al vele jaren bidprentjes. De afgelopen
jaren zijn deze prentjes allemaal uitgezocht, op alfabet gezet, de dubbelen
verwijderd, gescand en uitgebreid gearchiveerd. Het totaal aantal
bidprentjes zit nu op ’n kleine 6700 stuks (dubbelen niet meegerekend)!
Elk bidprentje wat binnenkomt doorloopt eenzelfde proces. In deze
presentatie wordt u verteld hoe dit alles in z’n werk gaat. Wat levert het op
voor onze Heemkundekring en wat kan het vervolgens voor u of anderen

opleveren? Waarschijnlijk heeft u er nooit bij stil gestaan, maar een
bidprentje is voor ons niet alleen een herinnering aan een overledene, maar
ook een bron van informatie. Kom kijken en luisteren naar deze
presentatie, het belooft zeer interessant te worden! Reserveer wel van te
voren een plaatsje, want er is maar beperkt ruimte.
Entree: € 2,- voor leden en € 4,- voor niet leden.
Donderdag 10 mei, 19.30 uur
Film: ’n Muffelke Rusmolle
Op veler verzoek een herhaling van deze mooie en interessante film. Dhr.
Sjaak Westerlaken gaat in gesprek met de volgende bekende ‘Rusmollese
minse’: Piet Daamen, dokter Kuenen, Sam Crane, Ben Pennings,
burgemeester Molenaar, Cor Swanenberg, Jos de Letter, Jet Verbiesen en
meester der Kinderen.
Deze film nog niet gezien? Dan mag u het zeker niet missen!
Graag plaatsen reserveren vóór 7 mei. Entree: Nog niet bekend.
Dinsdag 5 juni, 14.00 uur
Wandeling door het centrum van Rosmalen.
Uw gids: dhr. Jo Versteijnen.
Met deze nieuwe wandeling wordt u langs diverse karakteristieke en
beeldbepalende plaatsen in Rosmalen geleid en worden er vele kenmerken
en feiten verteld. Met ondersteuning van foto’s wordt de historie getoond.
Bij slecht weer wordt de wandeling een week verzet.
Graag inschrijven voor deelname, zodat wij u op de hoogte kunnen
brengen van het eventueel annuleren van de wandeling.
€ 2,- voor leden en € 4,- voor niet leden.
Juli:

Geen activiteiten i.v.m. de vakantietijd

Deze Nieuwsbrief (met eigen foto’s) werd verzorgd door Martien Veekens

