NIEUWSBRIEF – MAART 2013
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste mensen,
Heerlijk, de lente is begonnen! De eerste lammetjes huppelen al vrolijk in
de wei. Het zonnetje doet haar best en laat ons genieten van haar steeds
warmer wordende stralen. De vogeltjes fluiten en zijn druk doende om een
geschikte plaats te veroveren om met een nestje aan de gang te gaan. Zelf
krijg je weer extra energie om aan het werk te gaan en dat zal ook zeker het
geval zijn bij onze groep vrijwilligers. Nou moet ik zeggen, dat we zeker
geen last hebben gehad van een winterdipje, iedereen zet nog steeds zijn
schouders eronder en pakt gericht het liggende werk op. Ondanks dat we
het afgelopen kwartaal qua activiteiten voor leden en buitenstaanders wat
minder echte actie hebben gehad, is er intern veel gebeurd en is er niet stil
gezeten! Een aantal nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld en na een
‘snuffelstage’ is er nog niemand weggebleven. Hierdoor kunnen we weer
een extra dagdeel toevoegen aan onze werktijden in het archief. De
drukbezochte maandagavond zal als inloop voor het vragen, ophalen of
afgeven van allerlei informatie en andere zaken aangehouden worden. De
andere twee dagdelen worden alléén gebruikt om door te kunnen werken in
het archief, zodat daar het werk niet stagneert.
Het bestuur heeft tijdens de jaarvergadering op 25 februari j.l. eindelijk de
vacatures in kunnen vullen, zodat we weer op sterkte zijn. Daar zijn we
zeer blij mee; nu kunnen de bestuurstaken beter verdeeld gaan worden.
Verder is 2012 officieel afgesloten met enigszins positieve punten in bijv.
ledental en ook financieel is er een heel klein positief saldo geboekt.
Natuurlijk kan het altijd beter, zeker met ons 25-jarig bestaan voor de deur
is dat echt nodig. Daarom zullen we op dit vlak vol energie de markt op

gaan! De notulen van de jaarvergadering zitten bijgesloten in de
nieuwsbrief, zodat u op uw gemak alles na kunt lezen.
Dit voorwoord maak ik bewust niet te lang, want er is genoeg leeswerk
bijgevoegd, zoals de notulen van de jaarvergadering. De activiteiten, die
weer op til zijn, kunt u vinden in het activiteitenoverzicht verderop in deze
nieuwsbrief.
Tot slot wil ik iedereen een heel zonnig voorjaar wensen, vol energie en
fijne dagen. Tegen alle nieuwkomers in bestuur en archief zeg ik: welkom
bij onze club! Eventuele twijfelaars nodig ik van harte uit om eens langs te
komen op maandagavond voor een praatje en een rondleiding langs alle
werkzaamheden. Waarschijnlijk zit er wel iets bij wat u interesseert en/of
graag zou willen doen.
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 FEBRUARI 2013

Verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
gehouden op maandag 25 februari 2013 in Perron-3 te Rosmalen
Aanwezige bestuursleden: de dames W. van Creij (voorzitter), H.
Pennings-v.d. Leest (penningmeester) en de heer R. van Grunsven
(bestuurslid).
Aanwezige leden: hr./mw. N. Altorf, R. Beekers, H. Groenenwoud, J.
Hessels, R. Hoogeboom, T. Kappen, H. Leenders, G. Neppelenbroek, van
Nuland, H. Oosterveen, J. Spapens, N. Spierings, D. Valk, M. Veekens, A.
de Veer, T. Versteynen, J. Versteynen, A. de Visser, F. Vos, en J.
Zantkuyl.
Afwezig met bericht van verhindering: hr./mw. T. v. Bussel, M.
Heijmans, G. Mol, W. Smulders en L. Verhoeven.
Notulist: K. van der Doelen-Crane.

1.

Opening en mededelingen voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

3.

Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de leden die de
vereniging in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Daarna geeft de penningmeester desgevraagd een toelichting op de
cijfers. Hieruit blijkt o.a. dat
- de ontvangen contributie over het jaar 2012 t.o.v. het jaar 2011 is
afgenomen. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat nog niet elk lid
de contributie over 2012 heeft betaald;
- de Heemkundekring BIG-gelden heeft ontvangen;
- de overige cijfers nagenoeg gelijk zijn gebleven;
- momenteel de vereniging uit 214 leden bestaat.

Mededelingen
- De ontwikkeling van de website stagneert. Dit heeft o.a. te maken
met het vernieuwen van ons logo.
- Er is een voor ons beter passende, nieuwe scanner aangeschaft,
zodat wij alle papieren stukken kwalitatief goed kunnen
digitaliseren.
- Een grafische ontwerper heeft zich aangemeld om te helpen met
het ontwerpen van de postzegels in 2014. In het oriënterend
gesprek met hem, kwam het digitaliseren van ons logo ter sprake.
Daar is hij mee aan de slag gegaan. Een eerste opzet van het logo
in kleur wordt getoond aan de vergadering.
Iemand merkt op dat het gebruikte lettertype wat gedateerd
overkomt. Hierover zijn de meningen verdeeld, maar de opmerking
zal meegenomen worden in de komende bespreking.
- De vereniging is drukdoende met de voorbereidingen van het 25
jarig bestaan van de Heemkundekring in 2014.
- In 2015 is de Heemkundekring voornemens een boek uit te gaan
brengen n.a.v. 1200 jaar naamsvernoeming van Rosmalen.
(Orthen, Empel en Engelen kunnen hetzelfde feit vieren).
- Uitbreiding van openingstijden Heemhuis voor onze vrijwilligers:
op donderdagmiddag en dinsdagochtend.
Inloop voor leden en derden blijft alléén op maandagavond.
2.

Notulen van de algemene ledenvergadering
van 13 februari 2012.
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.

Financieel verslag 2012.
Het financieel verslag wordt uitgedeeld en er wordt een pauze
ingelast om de aanwezigen de gelegenheid te geven het verslag in
te zien.

De kascontrolecommissie in de persoon van mw. N. Altorf krijgt
het woord en de bevindingen worden voorgelezen. De bescheiden
worden in orde bevonden en de commissie verleent met dank aan
de penningmeester decharge over het boekjaar 2012.
4.

Begroting 2013
De begroting wordt zonder op/-aanmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.

5.

Jaarverslag 2012.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Geïnformeerd wordt of de sponsors ook het jaarverslag ontvangen.
Dit blijkt niet het geval te zijn. Voorgesteld wordt om de sponsors
ook het jaarverslag te doen toekomen.
Het zou een goede geste zijn om in de toekomst meer aandacht aan
de sponsors te schenken. Hierbij kan gedacht worden aan een
jaarlijkse contact/infomiddag, eventueel gekoppeld aan een
activiteit.
De voorzitter deelt mee dat binnenkort een actie gestart wordt om
sponsors te werven in het kader van het 25 jarig bestaan.
Tenslotte deelt de voorzitter mee bovenstaande suggesties in het
bestuur aan de orde te brengen. Ook uitbreiding van de werkgroep

25 jaar Heemkundekring zal hierbij in overweging genomen
worden.

6.

Bovenstaande benoemingen houden in dat het bestuur van de
Heemkundekring met ingang van heden niet meer uit 3, maar 5
leden bestaat.
7.

Verkiezing (nieuwe) kascontrolecommissie.
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit mevrouw N. Altorf
en de heren T. Kappen en R. Hoogeboom (reserve).

8.

Rondvraag.
Hr. R. Hoogeboom informeert de aanwezigen over de vorderingen
van de werkgroep 25 jaar Heemkundekring die met de
voorbereidingen bezig zijn voor de viering van het 25 jarig
jubileum van de Heemkundekring.

Bestuur.
Aftredend volgens rooster mevrouw Henda Pennings - van der
Leest.
Henda heeft zich bereid verklaard als penningmeester te willen
blijven functioneren. De vergadering kiest met algehele stemmen
en applaus Henda wederom als penningmeester.
Voor de openstaande vacature van secretaris heeft de heer Henri
Oosterveen zich bereid verklaard deze functie (ad interim) op zich
te nemen. De vergadering gaat met deze benoeming unaniem en
eveneens met applaus akkoord. Desgevraagd stelt de heer Henri
Oosterveen zich voor.
Kitty van der Doelen-Crane (notulist) is desgevraagd bereid als
bestuurslid toe te treden. Ook hiermee gaat de vergadering
eenstemmig akkoord.

Hr. T. Kappen informeert naar de stand van zaken met betrekking
tot een eventuele andere huisvesting voor het Heemhuis, mede
gezien de bereikbaarheid. De voorzitter deelt mee vernomen te
hebben dat de gemeente op korte termijn in gesprek gaat met het
bestuur van Perron-3 betreffende uitbreiding van de faciliteiten van
het Heemhuis in Perron-3.

Hr. D. Valk deelt mee dat de Oudejaarsborrel een succes was en
zeker voor herhaling vatbaar. Complimenten!
Hr. A. de Veer dankt iedereen die op welke wijze dan ook de
schouders onder het belang van de Heemkundekring zetten.
9.

Sluiting.
De voorzitter dankt eenieder voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN
De dag in april om 20:00 uur wordt in ‘De Rosbode’ bekend gemaakt

De verovering van 's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik
betekende hét keerpunt tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De
onneembare ‘Moerasdraak’ viel in 1629 in handen van de Staatse
troepen en vanaf dat moment werden de Spanjaarden steeds
succesvoller bestreden. Uiteindelijk leidde de oorlog tot de Vrede
van Münster. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
werd als zelfstandige natie erkend.
Dhr. Rob de Vrind is lid van ‘De Groene Vesting’, een stichting,
opgericht om de linie van Frederik Hendrik uit 1629 rond
’s-Hertogenbosch weer zichtbaar en beleefbaar te maken en te
houden.
Graag reserveren vóór 16 mei.
Dinsdag 18 juni 14:00 uur

Presentatie over Orthen
door enkele heren van Heemkunde-vereniging Orthen.

Wandeling door het centrum van Rosmalen.

Het beloofd een zeer interessante avond te worden!
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
Geschiedenis van Orthen met de functies van de
Schaarmeesters, de Commissie uit de ingezetenen van de
afdeling Orthen, Fort Orthen, de Orthense Schaar en
heemkundevereniging Orthen.

Deel 2 van de nieuwe dorpswandelingen. U wordt langs diverse
karakteristieke en beeldbepalende plaatsen in Rosmalen geleid en
er worden vele kenmerken en feiten verteld. Met ondersteuning
van foto’s wordt de historie getoond.
Verzamelen op de hoek bij de ingang van Perron 3.
Bij slecht weer wordt de wandeling een week verzet naar 25 juni.
Kosten: € 1,=.
Graag inschrijven voor deelname, zodat wij u op de hoogte kunnen
brengen als de wandeling niet door kan gaan.

Entree: leden € 1,= / niet-leden € 2,=.
Graag reserveren i.v.m. beperkt aantal plaatsen.
Dinsdag 21 mei 20:00 uur

Lezing over Linie 1629 door dhr. Rob de Vrind.
Om ’s-Hertogenbosch in te kunnen nemen, legde Frederik Hendrik
rond de stad een meer dan veertig kilometer lange aanvalslinie aan.
Een aaneenschakeling van dijken en grachten, die werden
beschermd door tientallen uitkijkposten, schansen, hoornwerken en
redoutes. Een groot deel van die linie is nog altijd in het landschap
rond de stad aanwezig.

Uw gids: dhr. Jo Versteijnen.

Eind augustus

Werkgroepenoverleg
Overleg met de werkgroep-coördinatoren.
Zondag 8 september

KOM-festival.
Dit jaar valt het niet samen met Open Monumentendag.

Zondag 15 september

Open Monumentendag : ‘Macht & Pracht’ in de dorpen van
onze gemeente.
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In de volgende
nieuwsbrief kunt u meer informatie hierover verwachten.
Zondag 12 januari 2014

Nieuwjaarsreceptie met opening van de jubileumactiviteiten voor
ons 25-jarig bestaan. Waarschijnlijk ook de presentatie van de
speciale postzegels van Heemkundekring Rosmalen en de opening
van de eerste tentoonstelling van een reeks van zes.

Contact met Heemkundekring Rosmalen



Voor informatie over activiteiten en reserveringen:
mail naar vancreij@online.nl of bel: 5210984.
Voor andere informatie:
mail naar info@heemkundekringrosmalen.nl
of bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur: 5221832.

De inkrimping van Erfgoed Brabant heeft geen subsidiegevolgen voor
Brabants Heem. Wel zal een belangrijk deel van de administratieve
ondersteuning moeten worden teruggedraaid.
Het Noordbrabants Museum wordt heropend
Op 24 mei worden Het Noordbrabants Museum en het Stedelijk
Museum 's-Hertogenbosch feestelijk heropend.
Reden voor het Noordbrabants Museum om de naam aan te passen:
Het Noordbrabants Museum.
Museumgids Noord-Brabant
De Museumgids met informatie over de musea in Noord-Brabant zal in
2013 niet verschijnen. De reden is dat Erfgoed Brabant, mede
vanwege de bezuinigingen, sommige van haar producten opnieuw
onder de loep neemt. Momenteel onderzoeken we daarom of het zinvol
en haalbaar is om de Museumgids, in gewijzigde vorm, voort te zetten.
Informatie over de musea in Noord-Brabant blijft digitaal aangeboden
via de website, inclusief de toegankelijkheidscodes, die door de
Stichting Zet zijn toegekend.
Nijntje spreekt Brabants

WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR
Ook ‘Erfgoed Brabant’ kent financiële problemen
Het gaat niet goed met Erfgoed Brabant. Daar moet zowel met minder
geld als met minder personeel worden gewerkt. Voor de aan het eind
van dit jaar pensionerende Theo Cuijpers zal geen opvolger worden
benoemd. Vanaf 1 januari 2014 zullen Jos Swanenberg en Jürgen
Pigmans de heemkundige belangen binnen Erfgoed Brabant gaan
behartigen.
Voor het abonnementsjaar 2013 is de uitgave van het tijdschrift
In Brabant nog gegarandeerd, daarna is de uitgave ervan onzeker
geworden.

Bij uitgeverij Bornmeer is op 14 februari j.l. Oma en Opa Pluis in het
Brabants verschenen. Het boekje is een van de klassiekers in de
wereldberoemde reeks van Dick Bruna.
Nijntje gaat op visite bij opa en oma Pluis. Nijntje
krijgt ‘ne glijer van opa en breit ’ne kasjenee voor
oma. Bij de thee eten ze boterkuukskes, want
Nijntje, opa en oma Pluis spreken Brabants
dialect.
Niets voor niets werd juist dit verhaal van Dick Bruna uitgekozen.
Kinderen in Nederland leren Nijntje vooral kennen doordat Nijntje
aan hen voorgelezen wordt. Grootouders in Brabant kunnen Nijntje nu

in hun moedertaal voorlezen aan hun kleinkinderen, en dan is het
verhaal waarin Nijntje haar opa en oma bezoekt wel toepasselijk.

Een bijzonder tentoonstelling in Veghel, georganiseerd door onze
zustervereniging uit Veghel: Heemkundekring Vehchele

De Nederlandse dialecten staan onder druk, deze vertaling hoopt een
bijdrage te leveren aan taaloverdracht van (groot-) ouders naar
kinderen. De vertaling in het Brabants dialect is 25 jaar na verschijnen
van deze klassieker uit de Nijntje-serie uitgekomen.
Uitgeverij Bornmeer verzorgde eerder al vertalingen van Nijntje in het
Fries en in het Latijn. Het Brabants is de eerste Nederlandse streektaal
waarin Nijn is vertaald, er zijn andere vertalingen in streektalen in
voorbereiding. Nijntje is wereldwijd in vele talen vertaald en geldt in
Nederland als een van de populairste boeken voor peuters. Jos
Swanenberg (1968) heeft de tekst in het Brabants dialect vertaald.
Opa en oma Pluis Op z’n Brabants (ISBN 9789056152901)
kost € 6,00 en is uitgegeven door Uitgeverij Bornmeer.
Vooraankondiging Erfgoedontmoeting 2013
Op donderdag 6 juni 2013 organiseert Erfgoed Brabant de jaarlijkse
Erfgoedontmoeting, de gelegenheid bij uitstek om elkaar te
ontmoeten. Ditmaal in het Museumkwartier, het nieuwe museale hart
van ’s-Hertogenbosch. Bent u ook zo nieuwsgierig? Dan nodigen wij
u uit om samen naar de toekomst van ons erfgoed te kijken. Onder het
motto 'Het kan anders!' maakt u kennis met nieuwe verbindingen in
de erfgoedsector.
De ‘Tijdreiziger’ is bevroren
De subsidie voor ‘De Tijdreiziger’ is vanwege bezuinigingen
stopgezet. Deze website is daarom ‘bevroren’ en wordt niet langer
vernieuwd. Zodra bekend is of en hoe ‘De Tijdreiziger’ wordt
voortgezet in het kader van de nieuwe cultuurhistorische visie
“Op weg naar 2029” van de gemeente ’s-Hertogenbosch, zal dat
gemeld worden. Voor historische activiteiten kunt u de website van
het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch bezoeken: www.stadsarchief.nl.
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens

