Ondertussen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor alle
festiviteiten in 2014 en 2015 in volle gang. Hier wil ik het graag met u
over hebben, want we komen mensen te kort om alles in goede banen te
kunnen gaan leiden. De plannen liggen op tafel en we zijn enthousiast,
maar we kunnen het niet alleen!
NIEUWSBRIEF 016 – JUNI 2013
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste mensen,
Het jaar is alweer doormidden… We kunnen terugkijken op en mooi
kwartaal:
Op maandag 22 april werd er een goede presentatie over
Orthen gegeven door een viertal leden van ‘De Orthense
Schaar’, de heemkundekring van Orthen. Er was een mooie
opkomst en daarom moesten we uitwijken naar een ruimte
van Perron 3. Het werd een prettige avond!
Op 21 mei hadden we dhr. Rob de Vrind
uitgenodigd voor een lezing over Linie 1629.
Een mooie en duidelijke
PowerPointpresentatie, naast al de gegeven
informatie, maakte het tot een zeer interessant
geheel. Zaal ‘De Overweg’ zat vol. Er waren
ook veel mensen van buiten onze vereniging
aanwezig. Dit had tot gevolg, dat er een aantal mensen lid zijn geworden
van onze Heemkundekring. Bij deze heet ik hen van harte welkom!
Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven, is de wandeling door het
centrum van Rosmalen op dinsdag 18 juni nog niet geweest. Hierover kan ik
u dus niets melden. Wel weet ik dat in dit deel nog meer oude foto’s en
afbeeldingen verwerkt zijn, dan in het eerste deel. Dit is expres gedaan om
alle informatie nog inzichtelijker te maken.
Wat ik u verder nog aan goed nieuws kan vertellen is dat ons vernieuwde
logo helemaal klaar is. We beschikken nu over een zwart/wit logo en een
kleurenlogo. Eind juni zullen we dat in de media brengen.

Hebt u nog wat tijd over en zou u het leuk vinden om ons te ondersteunen
vóór of tijdens de verschillende activiteiten, geef u dan zo snel mogelijk op.
We zoeken nog mensen om:
- in de nieuwe werkgroep ‘Rosmalen 1200’ plaats te nemen en alle
activiteiten verder te plannen,
- een project voor de Rosmalense basisscholen mee te ontwikkelen,
- een post bemannen bij een wandel-/fietstocht,
- een ambachtenmarkt mee te organiseren,
- een weekend vol sport en spel voor alle leeftijden mee te
organiseren,
- een weekend vol sport en spel voor alle leeftijden mee te begeleiden,
- een weekend vol dans voor alle leeftijden mee te organiseren,
- een weekend vol dans voor alle leeftijden mee te begeleiden,
- mee te helpen tentoonstellingen op te bouwen en/of op te ruimen,
- gastheer/-vrouw te zijn bij tentoonstelling(en),
- sponsors te werven.
Wat houdt dit allemaal precies in?
Dat kunt u lezen in de bijgevoegde gekleurde bijlage. Heeft u dan nog
vragen of opmerkingen? Dat weten we graag, zodat we ze kunnen
beantwoorden of meenemen in het verdere traject. U kunt ons hiervoor
mailen: info@heemkundekringrosmalen.nl of bellen naar: Wilma van
Creij: 5210984 of 0621456545.
Als u ook maar één klein dingetje zou willen doen, geef het dan aan ons
door; we zijn blij met alle hulp die we kunnen krijgen! U kunt zich
opgeven via bovenstaande mailadres of telefoonnummers.
Alvast heel erg bedankt en een heel fijne zomer toegewenst!
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN

Maandag 12 augustus 19.30 uur
Werkgroepenoverleg
Overleg met de werkgroep-coördinatoren.
Zondag 8 september 11.00 – 17.00 uur
KOM-festival.
Dit jaar valt het niet samen met Open Monumentendag.
We zullen dit jaar in één van de vele kramen te vinden zijn; afhankelijk van
het weer met meer of minder oude foto’s,
een PowerPointpresentatie en wat voorwerpen.

tijdens de ‘Open Monumentendag’ van 15 september de zusters in Uden hun
Abdij enkele uren voor het publiek openstellen. Er is dan een rondleiding op
het zusterkoor boven de kapel, de refter, de pandgang en de conservatiekamer. Meer informatie: zie de website http://www.300jaarabdij-uden.nl
Voor onze gemeenschap Rosmalen was de aanwezigheid van de Abdij
Koudewater (Ad Aquas Frigidas) van 1437 tot 1713 van zulk een bovenregionale betekenis, dat de Heemkundekring
Rosmalen in het jaar 2000 er voor koos om die
waarde nadrukkelijker te symboliseren met het
opnemen van het Birgittijns kruis in de nieuwe
dorpsvlag. Zeer vele Rosmalenaren hebben
toen eveneens bewust zo’n vlag gekocht.
Wanneer tijdens de Open Monumentendag
deze vlag opnieuw in ons dorp zou gaan wapperen, geven we ook aan de
‘Macht en Pracht’ uit ons verleden de extra aandacht die het verdiende.

Zondag 15 september 11.00 - 16.00 uur
Activiteiten in de maanden oktober, november en december 2013
Open Monumentendag : ‘Macht & Pracht’ in de dorpen van onze
gemeente.
Dit jaar zijn we aanwezig in ‘Villa Fleurie’, waar we voor u weer een
tentoonstelling ingericht zullen hebben over verschillende bouwsels in
Rosmalen, die in dit thema ondergebracht kunnen worden. Natuurlijk als
eerste ‘Villa Fleurie’ zelf; een gebouw met een rijke historie, ontstaan als
woning en uiteindelijk nu al jaren in gebruik als horecagelegenheid.
Verder zal er aandacht zijn voor bijv. het klooster en diverse huizen.
Zoals men uit de pers heeft kunnen
vernemen, pronkt vanaf 1 september de
naam ‘Mariënwater’ weer op de gevel
van de oude Abdij Koudewater op het
Landgoed Coudewater, beter bekend als
het oude hoofdgebouw.
Op 14 september 2013 herdenken de
zusters Birgittinessen het feit dat zij 300
jaar geleden vanuit Rosmalen naar Uden, in het Vrije Land van Ravenstein,
zijn gevlucht. Rond dit jubileum worden er verschillende activiteiten
ontplooid. In onze ‘Nieuwsbrief’ van december 2013 vertelden we reeds, dat

Hierover zijn nog geen nadere mededelingen te doen.
Zondag 12 januari 2014
Nieuwjaarsreceptie met opening van de jubileumactiviteiten voor ons 25jarig bestaan. Waarschijnlijk ook de presentatie van de speciale postzegels
van Heemkundekring Rosmalen en de opening van de eerste tentoonstelling.

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.

Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens

