De receptie wordt gehouden tijdens een kleine tentoonstelling ’25 jaar
Heemkundekring Rosmalen’, die ook al op zaterdag 11 januari in de foyer van
‘Perron-3’ te zien zal zijn.
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Beste mensen,
Na de Seniorendag en het succesvolle weekend van ‘Thuis in Rosmalen’ met
Kareltje Knetter, waarbij onze tentoonstelling zeer veel bezoekers heeft
getrokken, staan alle
neuzen weer richting
2014. Het jaar waarin
Heemkundekring
Rosmalen haar 25-jarig
bestaan zal vieren.
In alle drukte van de
voorbereidingen die
bijna afgerond zijn, nog
moeten komen of waar
we juist midden in
zitten, maak ik even tijd
om u over van alles op
de hoogte te brengen.
De nieuwe website is, op een paar kleine teksten na, klaar en zal tijdens de
receptie op 12 januari, officieel ‘on air’ gaan. Om te kunnen toosten op een
goed jaar, hebben we een lekker dubbel biertje “Van ons Eygen”. Op dit
moment is het bier een feit, maar zijn we nog druk doende om het in een
bijpassend glas te kunnen aanbieden. Dit bier zal niet alleen bij ons te koop
zijn, maar ook bij ’t Wijnhuis aan de Oude Baan en in veel Rosmalense
horecagelegenheden.

Verder in het jaar
volgen nog vier grotere
tentoonstellingen,
welke alleen in het
weekend volledig
zullen zijn. Op de
werkdagen ervoor is er
maar een klein deel te
zien, meer om interesse
te wekken. De
tentoonstelling van juni
zal veruit de grootste
zijn: ‘Religie, zorg en
onderwijs in
Rosmalen’. Deze ‘drie-eenheid’ heeft in Rosmalen een belangrijke rol
gespeeld en is haast niet los van elkaar bespreekbaar. In ons archief is er veel
over te vinden en daarom zal ook de theaterzaal als expositieruimte gebruikt
gaan worden. De Werkgroep Tentoonstellingen is hier al volop ideeën voor
aan het uitwerken.
Naast de tentoonstellingen zullen er in 2014 ook een drietal lezingen gegeven
worden. Twee daarvan staan al vast in februari (‘Bier en bierbrouwerijen in de
regio’) en april (‘Sprokkelbosch’). De derde zal in november plaatsvinden,
maar daar moet nog verder over gesproken worden.
De organisatie van de fietstocht langs de grenzen van de voormalige gemeente
Rosmalen is in volle gang. Op deze route zullen verschillende stands komen
te staan waar men informatie kan vinden over de meest uiteenlopende
onderwerpen, die bij de diverse plaatsen past.
De wandeltocht welke ongeveer dezelfde route zal hebben als voornoemde
fietstocht, zal geen informatiepunten bevatten, maar wel een aantal
rustplaatsen. Voor de Vierdaagse-wandelaars onder ons, zou dit een mooie
oefening kunnen zijn!

Het spe(e)l-weekend moet écht twee dagen worden voor jong en oud.
Waarbij kinderen en jeugd kennis maken met de spellen uit vervlogen jaren
en (oudere) volwassenen weer terug in de tijd gaan en de spellen spelen uit
hun jeugd. Leuk toch, om nog eens te proberen een tol zo lang mogelijk te
laten draaien? Zou het überhaupt nog wel lukken om de tol draaiend op de
grond te krijgen? En wat te denken van een wedstrijdje tegen uw kind of
kleinkind ...
Nu we het over kinderen hebben; de werkgroep voor het basisschoolproject
draait. Plannen liggen op tafel en moeten verder uitgewerkt worden. Dit gaat
goedkomen.

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN IN 2014
Wij verwijzen U hiervoor ditmaal naar onze Kerstkaart en de Uitnodiging
voor de officiële start van ons Jubileumjaar.
Via de website, welke op 12 januari 2014 in de lucht zal gaan, hopen wij U
eveneens op de hoogte te kunnen houden van al onze activiteiten.

WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR
Lezingenweekend 11/12 januari 2014

Kom ik bij het mooie en zeker niet onbelangrijke project i.s.m. ‘Stichting
Gedachteniskapel Rosmalen’ voor de herdenking van de bevrijding van
Rosmalen, 70 jaar geleden. Hiervoor zijn er al diverse gesprekken gevoerd
met verschillende partijen. De plannen zijn bijna rond en moeten dan nog
verder uitgewerkt gaan worden. Deze twee dagen zullen zeker de moeite
waard zijn, daar ben ik van overtuigd.
Als laatste komt toch telkens weer geld om de hoek kijken; we kunnen er
helaas niet omheen. Voor alle bovenstaande activiteiten hebben we van alles
nodig en dat krijgen we nu eenmaal niet voor niets. Daarom worden er op dit
moment meer dan honderd informatiebrieven verspreid in het bedrijfsleven.
Daarin wordt uiteen gezet wie wij zijn, wat we doen en wat we willen gaan
doen in 2014. Hopelijk krijgen we van daaruit wat ondersteuning in facilitaire
of financiële zin. Gelukkig hebben we een mooi bodempje kunnen leggen met
het geld wat we via het project ‘Maak je sterk voor elkaar’ van het
Coöperatiefonds van de Rabobank in de wacht hebben weten te slepen.
Dank aan iedereen die op onze heemkundekring gestemd heeft!
Als alles loopt zoals ik hoop dat het loopt, belooft het een heel mooi jaar te
worden! Graag tot ziens bij de start op 12 januari.
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

Het Jheronimus Bosch Art Center organiseert, i.s.m. Cultuurhistorische
vereniging ‘De Boschboom’, het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch en de
afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM), een
lezingenweekend.
(Den) Bosch heeft weer wat te delen met velen: In het weekend van 11 en 12
januari 2014 wordt u uitgenodigd om te komen genieten van allerhande
verhalen, historische feiten en anekdotes in boeiende verpakkingen. Eén
weekend vol beeldende woorden en sprekende beelden: luisteren, kijken,
genieten, ontmoeten en delen.
Zeventien sprekers verzorgen een keur aan lezingen: Harry van den Berselaar,
Jac. Biemans, Willeke Cornelissen, Coen Free, Frans van Gaal, Ronald
Glaudemans, Ed Hoffman, Theo Hoogbergen, Wies van Leeuwen, Herman
Lerou, Jan van Oudheusden, Tom Sas, Jeff van Schijndel, Cees Slegers, Peter
Verhagen, Vincent Verstappen en Erwin Verzandvoort.
Drieëntwintig inleidingen o.a. over: ’s-Hertogenbosch als Spaanse, katholieke
of protestantse stad, Lucebert, Pierre Cuypers, Adriaen van Wesel,
Molenschott en Antoon Coolen, de Sint-Jan, Oostenrijkse vluchtelingen
tijdens WOI, Kloosters, Binnendieze, neo-gotiek.
Voor een volledig overzicht kunt u naar de website van de Cultuurhistorische
vereniging ‘De Boschboom’: www.boschboom.nl Daar treft u ook een link
aan naar het inschrijfformulier. Kosten: € 5,- per inleiding/sessie, inclusief
koffie/thee. Er zijn echter drie lezingen die twee uur in beslag nemen.
De kosten hiervoor bedragen derhalve € 10,-.

Op woensdag 18 december 2013 besluiten de Cultuurhistorische vereniging
‘De Boschboom’ en de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch met elkaar
een fusie aan te gaan. Het kwartaalorgaan ‘Bossche Bladen’ (uitgegeven
door het Stadsarchief, BAM en Boschboom) gaat op in het ‘KringNieuws’.

Duik weer eens in het Brabantse verleden: erfgoedcolleges 2014
Duik weer eens in het Brabantse verleden en laat u in 2014 inspireren door
vier erfgoedcolleges.
 Wies van Leeuwen spreekt over de Geest van de Gotiek,
 Jan van Oudheusden vertelt over zijn nieuwe boek
Erfgoed van de Brabanders, verleden met een toekomst.
 Fans van Gaal geeft college over de vrijdenker-humanist Jacob
Molenschott
 Wim van de Donk spreekt over zijn boek Het Nieuwste Brabant.
De Erfgoed Academie Brabant biedt vanaf 16 januari 2014 een nieuwe reeks
erfgoedcolleges aan die in het teken staan van overdracht en verdieping van
kennis. Voorheen werden deze colleges georganiseerd door het bureau
Cultuur van de Provincie Noord-Brabant.
Donderdag 16 januari 2014, 14.00-16.00 uur
Wies van Leeuwen, architectuurkenner en beleidsmedewerker cultuurhistorie
bij de provincie Noord-Brabant spreekt over De geest van de gotiek. Een
overzicht van denken en doen rondom de gotiek van de late middeleeuwen tot
de vroege twintigste eeuw. Van bouwloods tot rationalisme en
expressionisme.
Donderdag 13 februari 2014, 14.00-16.00 uur
Jan van Oudheusden, provinciaal historicus, gedetacheerd bij Tilburg
University, spreekt over zijn nieuwe boek Erfgoed van de Brabanders,
verleden met een toekomst. Een primeur, want het boek verschijnt in mei. Het
is een overzicht van Brabants erfgoed door de eeuwen heen, van de Venus
van Mierlo tot het Dafje van Patrick Timmermans.
Donderdag 6 maart 2014, 14.00-16.00 uur
Frans van Gaal, de Bossche historicus en onderwijsman, spreekt over de
Bossche vrijdenker-humanist Jacob Molenschott (1822-1893) een verlichte

geest die zich bezig hield met onderwerpen als crematie, algemeen kiesrecht,
euthanasie en vrouwenemancipatie.
Donderdag 10 april 2014, 14.00-16.00 uur
Wim van de Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant spreekt over
Het Nieuwste Brabant (2014), een uitgave die voortbouwt op Het nieuwe
Brabant (1953-1955) van zijn voorganger Jan de Quay. Hoe staat het er voor
met onze provincie en hoe ziet de toekomst er uit.
Meer informatie over het programma op www.erfgoedbrabant.nl
Kosten: € 30,- voor de hele reeks. Nadat u zich heeft aangemeld krijgt u een
factuur toegestuurd. Aanmelden: via info@erfgoedbrabant.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
moniquegroot@erfgoedbrabant.nl

Schrijfwedstrijd voor dialectfestival 2014
In de aanloop naar het volgend Brabants dialectenfestival op 8 juni 2014 te
Lieshout is er weer een schrijfwedstrijd waar iedereen aan mee mag doen..
De belangstelling hiervoor was in andere jaren enorm.
Men kan inzenden in drie categorieën: verhalen, gedichten en liedteksten.
De inzendingen moeten geschreven zijn in één van de Brabantse dialecten en
nog niet eerder in druk zijn verschenen, ten gehore zijn gebracht of op cd zijn
vastgelegd.
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Daarbij wordt gelet op:
 de originaliteit
 een juist gebruik van het dialect
 de aansluiting bij het thema van 2014
Het thema voor dat jaar is: ‘De kindjes van de keinder’.
De winnaars in elke categorie ontvangen een prachtige dialectpenning.
Inzendingen voor de schrijfwedstrijd 2014 moeten voor 1 maart 2014
gestuurd worden naar: Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout,
p/a Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout.
Het reglement voor deze schrijfwedstrijd staat op de website:
http://www.brabantsdialectenfestival.nl/het-dialectenfestival/reglement

Boek ‘Hooge Heide, Verrassingen in het stuifzand’ is heel bijzonder

“Op verkenning in het buitengebied tussen Rosmalen, Nuland en Berlicum.
Alsof je met een gids door de gebieden loopt. Dat gevoel krijg je als je het
nieuwe boek 'Hooge Heide' - verrassingen in het stuifzand leest. Met
prachtige en herkenbare fotografie, leuke, goed leesbare teksten krijg je
vanzelf zin om op verkenning te gaan. Het boek gaat over natuur,
natuurbeleving en kenmerkende gebouwen in het gebied. Een must voor
iedereen die dit gebied verder wil ontdekken.”
Op woensdag 4 december heeft wethouder Geert Snijders (Rosmalens
Belang) een exemplaar van het boek 'Hooge Heide' in ontvangst genomen.
De uitreiking was in het restaurant van Mariaoord in Rosmalen. Daarna vond
er een korte natuurexcursie plaats in het gebied direct rondom Mariaoord.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het initiatief genomen tot uitgave van het
boek 'Hooge Heide', samen met haar partners rondom de Hooge Heide.

Op 1 januari 2015 is geheel oud-Rosmalen weer samen één

Op 1 januari 2015 komen de op 1 januari 1993 aan Maasdonk afgestane delen
Heeseind en Heiduinen weer ‘terug’ bij de overige delen van de voormalige
gemeente Rosmalen. De Heinis was daarmee al ‘herenigd’ op 1 januari 1996.
Nog verder terug in de tijd redenerend mogen we zeggen, dat op 1 januari
2015 ook de oude Schepenbank Heze (Rosmalen en Nuland) onverdeeld een
nieuwe toekomst voor zich heeft. Ook dat gaan we in 2015 samen vieren …!

Contact met Heemkundekring Rosmalen
Het boek is geschreven door de IVN-vrijwilligers Rien van Eck (1945) en
Henk Vennix (1945) , telt 112 pagina’s en is geheel in kleur uitgevoerd.
ISBN 978 90 8948 033 0 / NUR 416. Uitgave: Celadon uitgevers, Bilthoven.
Prijs: € 14,90.




Voor informatie over activiteiten en reserveringen:
mail naar vancreij@online.nl of bel: 073-5210984 of 06-21456545
Voor andere informatie:
mail naar info@heemkundekringrosmalen.nl
of bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur: 073-5221832.

Voor wie nog meer belangstelling heeft voor de Hooge Heide wordt verwezen
naar: www.facebook.com/HoogeHeide
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens

