Dan hadden we ook nog de drukbezochte lezing ‘Bier en bierbrouwerijen in
de regio’ op de herfstachtige woensdagavond 12 februari. We hebben zelfs
mensen moeten weigeren, omdat onze Heemkamer gewoon te vol was. Het
werd een zeer interessante avond, waar op een luchtige manier allerlei ‘ins
and outs’ van bier en de brouwerijen werden verteld. Omdat het zo’n succes
was, gaat deze lezing nog eens op herhaling op woensdag 8 oktober 2014.
Reserveren wordt sterk aangeraden.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste mensen,
Met de succesvolle
tentoonstelling ‘Tekenen en
schilderen in Rosmalen’ van dit
weekend nog in mijn gedachten,
ben ik achter mijn computer
gekropen om een stukje voor de
Nieuwsbrief te schrijven.
Daarom werk ik deze keer maar
achterstevoren, dat lijkt me voor
nu het gemakkelijkst.
Heerlijk was het om vandaag,
zondag 16 maart, meer dan
honderd belangstellenden te zien en met elkaar in gesprek te zien gaan of ze
zelf te spreken over werken van onze mooi opgezette tentoonstelling in
Perron-3. Met de voorbereidingen van een tentoonstelling ben je daar
eigenlijk niet mee bezig, maar op het moment dat je de reacties van de
mensen ziet en hoort, weet je het: daar doe je het óók voor… mensen met
elkaar in gesprek laten komen, herinneringen ophalen en met elkaar delen.
Echt heel mooi om dat te zien gebeuren. Naast de meer dan 80 werken van
diverse Rosmalense mensen met stukjes Rosmalen als onderwerp, lagen er
ook weer de nodige mappen met foto’s. Natuurlijk trokken deze als altijd veel
aandacht. Mensen konden er lekker bij gaan zitten en ondertussen met elkaar
van gedachten wisselen. Dit laatste was ook het geval met onze receptie en
mini-tentoonstelling ’25 jaar Heemkundekring Rosmalen’ van 12 januari.
Net niet zo druk bezocht als vandaag, maar zeker geslaagd.

Gaan we nu meteen door naar de eerstvolgende lezing. Deze is op woensdag
2 april, heeft ‘Het Sprokkelbosch’ als onderwerp en wordt verzorgd door de
heer Sjaak Floris. Waarschijnlijk heeft u met het lezen van deze Nieuwsbrief
al een persbericht hierover gelezen.
Per 1 februari j.l. hebben we een extra ruimte in gebruik kunnen nemen op de
eerste verdieping van Perron-3. Het werkt veel beter met deze ruimte erbij.
Deze Heemkamer, zoals we de ruimte noemen, is bewust multifunctioneel
gemaakt. Het kan als werkruimte gebruikt worden, zoals voor computerwerkzaamheden of het voorbereiden van een tentoonstelling. Er kan
vergaderd worden, net als op 25 februari, toen we er onze Jaarvergadering
hielden. Ook kan er een lezing of presentatie gegeven worden. Kortom, we
kunnen er alles doen. We zijn dan ook erg blij, dat we geld hebben kunnen
reserveren voor deze ruimte.
Hebt u onze vernieuwde website al bekeken? Deze groeit nog net niet met de
dag, maar zeker wel met de week. Ik kan het op dit moment even niet
bijhouden, maar ik weet wel, dat u zich niet hoeft te vervelen als u ons eens
bezoekt.
Ondertussen gaan we ook gewoon verder met ‘Rosmalen 1200’. Op 9 april
zullen we bij het R.V.C. (Rosmalens Verenigingen Contact) spreektijd krijgen
om onze plannen te presenteren en medewerking te vragen van zoveel
mogelijk clubs en verenigingen. Ook willen we het R.O.C. (Rosmalens
Ondernemers Contact) en de horeca benaderen om ‘Rosmalen 1200’ onder de
aandacht te brengen en daardoor 2015 helemaal in het teken te stellen van
deze mijlpaal. U wordt op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.
Dit was het wat mij betreft voor deze keer. Graag tot ziens bij (één van) onze
activiteiten!
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
GEHOUDEN OP MAANDAG 25 FEBRUARI 2014 IN PERRON-3 TE ROSMALEN.

Aanwezige bestuursleden:
de dames W. van Creij- van Kasteren (voorzitter), H. Pennings- v.d. Leest
(penningmeester), K. van der Doelen- Crane (notulist)
en de heer R. van Grunsven (lid).

5. Jaarverslag 2013.
Het jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd een vastgesteld.
6. Bestuur.
Aftredend volgens rooster is de secretaris. Dit agendapunt is niet aan
de orde, omdat deze functie momenteel vacant is.

Aanwezige leden:
hr./mw. N. Altorf, R. Beekers, H. Groenenwoud, J. Hessels, T. Kappen,
G. Neppelenbroek, J. Spapens, N. Spierings, M. Veekens, A. de Veer,
J. Versteijnen, A. de Visser, J. Ketterings, F. v.d. Bogaard, F. Verbunt,
J. van Miltenburg, J. Bakermans.
Afwezig met bericht van verhindering:
hr./mw. H. Oosterveen, G. Mol, T. Versteijnen, F. Vos, W. v. Lieshout,
R. Hoogeboom, S. van Creij jr., M. Heijmans en J. Zantkuijl.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2013
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.
3. Financieel verslag 2013.
De penningmeester geeft een toelichting over de inkomsten en
uitgaven van het afgelopen jaar. De vragen welke daarna worden
gesteld, o.a. over de begrote sponsorgelden voor het jaar 2014 en de
reservering voor huisvesting worden door de penningmeester naar
tevredenheid beantwoord.
Daarna krijgt de kascontrolecommissie in de persoon van mw. N.
Altorf het woord en de bevindingen worden voorgelezen. De stukken
worden in orde bevonden en de commissie verleent met dank
decharge aan de penningmeester over het boekjaar 2013.
4. Begroting 2014.
De begroting 2014 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

7. Verkiezing (nieuwe) kascontrolecommissie.
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat voor het jaar 2014 uit de
heren T. Kappen, R. Hoogeboom en J. Versteijnen (reserve).
8. Rondvraag.
Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat de verkoop van het bier ‘Van
ons Eygen’ alsook de bijbehorende glazen naar tevredenheid loopt.
Opgemerkt wordt dat het wenselijk zou zijn de horeca welke het bier
verkopen, alsook het Wijnhuis te benoemen op de lijst met sponsoren.
De voorzitter geeft aan dat de boekjes (‘varkentjes wassen’), welke
besteld waren in het kader van 25 jaar Heemkundekring Rosmalen, tot
nu toe niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.
De speciale postzegels van de Heemkundekring 2013 kunnen nog
steeds gekocht worden. In 2014 komen er geen nieuwe postzegels op
de markt, omdat Postnl geen medewerking wilde verlenen. Om nog
eens persoonlijke zegels te laten maken, terwijl er nog best veel vellen
van 2013 liggen, vond het bestuur niet slim. In 2015 komen er
hoogstwaarschijnlijk wel speciale postzegels in het kader van 1200
jaar naamvernoeming van Orthen, Engelen, Empel en Rosmalen.

Hr. G. Neppelenbroek refereert aan hetgeen gezegd is tijdens de
receptie van 25 jaar Heemkundekring door de heer T. Derksen, erelid
van onze vereniging. In zijn toespraak heeft hij o.a. de huisvesting
van de Heemkundekring bij de aanwezigen (waaronder een delegatie
van het gemeentebestuur) onder de aandacht gebracht. De heer
Neppelenbroek is van mening dat het bestuur het vuurtje warm dient
te houden door actie te ondernemen richting gemeentebestuur.
De voorzitter antwoordt vooralsnog een afwachtende houding aan te
nemen, daar zij van mening is dat er achter de schermen wel degelijk
aan dit probleem gewerkt wordt.
Hr. T. Kappen vraagt zich af wat er met de St. Lambertusklok gaat
gebeuren, waarvan er nog steeds een gedeelte op Coudewater ligt.
Dit heeft de aandacht van het bestuur; de hamvraag hierbij is: wie wil
en kan deze (kolossale) klok plaatsen? De voorzitter zegt toe het aan
de orde te stellen in het gebruikersoverleg van Perron-3.
Hr. A. De Veer spreekt wederom zijn dank uit aan alle vrijwilligers
voor het werk wat zij doen in welke vorm dan ook voor de
Heemkundekring.
Hr. G. Mol is niet aanwezig tijdens dit overleg, maar heeft de
voorzitter laten weten zich zorgen te maken omtrent de archivering en
huisvesting daarvan in zijn algemeenheid, mede met het oog op de
toekomst. Het bestuur heeft afgesproken deze brief eerst in een
bestuursvergadering aan de orde te stellen.
Voorgesteld wordt om de Nieuwsbrief ook te gebruiken als er vanuit
het bestuur afspraken worden gemaakt welke van belang zijn voor de
leden.
9. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering.
Na de vergadering vindt er een presentatie plaats van de nieuwe website van
de Heemkundekring: www.heemkundekringrosmalen.nl
---------------------------

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN IN 2014

Woensdag 2 april om 19:30 uur in Heemkamer Perron-3
Lezing: ‘Het Sprokkelbosch’ door dhr. Sjaak Floris
Zoals de naam het al zegt: een bos waar men hout sprokkelt, maar dat
is al lang verledentijd. Ondanks dat, is het gebied er cultuurhistorisch
gezien nog steeds waardevol: de historische kavelverdeling is er nog
in tact.
Zondag 18 mei
Wandeltocht langs de oude gemeentegrenzen van Rosmalen met een
lengte van 35 à 40 km. Een mooie oefening voor de Vierdaagsewandelaars onder ons!
Zaterdag 14 en zondag 15 juni
van 13:00 tot 17:00 uur in Theaterzaal/Foyer van Perron-3
Tentoonstelling: ‘Religie, zorg en onderwijs in Rosmalen’
Deze waren in het verleden zo nauw met elkaar verbonden, dat ze
haast niet in aparte vakken te gieten zijn. Ons archief bevat veel
informatie, foto’s en voorwerpen over dit thema, dus er zullen nog
wel een aantal keuzes gemaakt moeten worden…
Zondag 29 juni
Fietstocht met informatiepunten langs de oude gemeentegrenzen van
Rosmalen.
Zaterdag 12 en zondag 13 juli
Spe(e)lweekend in of rond Perron-3 voor jong en oud.
Hoe en wat werd er gespeeld in de jaren ’40 tot en met ’80?
Kijk en doe mee!
Augustus
Geen activiteiten vanwege de vakantieperiode
Zaterdag 13 september van 13:00 tot 17:00 uur in Perron-3
Tentoonstelling ‘Van, naar en door Rosmalen’
Vervoer door de jaren heen; van de eerste trein tot de eerste boot en
alles wat er tussen zit, zoals stratenplan en wegenbouwbedrijven in
Rosmalen.

Zondag 14 september
van 11:00 tot 17:00 uur in Perron-3
Open Monumentendag met als thema ‘Op reis’ vandaar onze
tentoonstelling ‘Van, naar en door Rosmalen’ (zie 13 september)
2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed, mede de
aanleiding voor de Stichting Open Monumentendag om dit jaar voor
het thema ‘Op reis’ te kiezen.
Woensdag 8 oktober
om 19:30 uur in de Heemkamer in Perron-3
Lezing ‘Bier en bierbrouwerijen in de regio’ door dhr. Gerard
Velders. Vanwege de (te) grote belangstelling gaat deze eerder op 12
februari j.l. gehouden lezing op herhaling.
Er wordt op een luchtige manier allerlei interessante informatie
gegeven over bier en de brouwerijen door de eeuwen heen in onze
regio.
Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november
Herdenking van de bevrijding van Rosmalen 70 jaar geleden, met o.a.
tentoonstelling in Perron-3 ‘Oorlog en bevrijding in Rosmalen’.
Het zal de moeite waard zijn om deze data alvast in uw agenda vrij te
houden.
Via de website, welke op 12 januari 2014 in de lucht is gegaan, wordt U nog
actueler op de hoogte gehouden van al onze activiteiten.

“Op 1 mei 2011 keerde ik van Ecuador terug naar mijn geboorteland om
afscheid te nemen van mijn zieke vader. Er volgden twee intensieve weken
waarin de dood zich constant om de hoek bevond, maar waarin het leven nog
altijd centraal stond - zijn leven!
Zo´n zestig jaar eerder overleefde mijn vader een zwaar ongeluk, een kogel
die ontplofte in
zijn hoofd. Met
een nieuw gezicht
keerde hij terug
naar zijn
geboorteplaats,
een klein dorp in
Brabant. Hij vond
er alles terug zoals hij het eerder had achtergelaten, maar niemand leek hem
nog te herkennen van vroeger. Vanaf het eerste uur was hij echter
vastbesloten de oude draad van het leven weer op te pakken: zijn
familieleven, zijn vriendschappen, zijn hobby´s, zijn werk, zijn relatie met een
meisje dat om de hoek woonde.
In die twee weken in mei spraken we nog veel over die periode en uiteindelijk
vroeg hij me zijn verhaal op te schrijven. Met behulp van zijn herinneringen en die van anderen die het destijds van dichtbij meemaakten - oude brieven,
agenda´s, medische rapporten, reconstrueerde ik zijn leven, weliswaar
ingebed in het afscheid dat we uiteindelijk toch van hem moesten nemen.”
M.J.M. (Tiny) Kappen:
“Dit is het boek met het levensverhaal van mijn zwager Ad van den Elzen.
Een heel bijzonder en mooi levensverhaal. Het hoort inderdaad op de website
en het boek hoort ook in het heemkundearchief.”
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Voor informatie over activiteiten en reserveringen:
mail naar wilmaheem@gmail.com of
bel: 073-5210984 of 06 21 45 65 45
Voor andere informatie:
mail naar info@heemkundekringrosmalen.nl
of bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur: 073-5221832.
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens

