Op 8 oktober gaat de presentatie ‘Bier(brouwerijen) in de regio’ van Gerard
Velders op herhaling. Vergeet u, bij interesse, niet op te geven, want vol = vol.
Woensdag 12 november is er een lezing over genealogie door dhr. John
Boeren. Bij genoeg animo krijgt deze een vervolg in de vorm van een minicursus gedurende de wintermaanden.
NIEUWSBRIEF 021 – SEPTEMBER 2014
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste mensen,
Dit kwartaal is er weinig gebeurd, dat wil zeggen dat er weinig naar buiten
uitgedragen is. Intern is er echter héél veel gebeurd. Na de drie weken dat
Perron-3 wegens vakantie op maandagavond gesloten was, bleek dat onze
presentatieruimte in de kelder veel te vochtig was geworden. Er moest zo snel
mogelijk iets gedaan worden om dat te veranderen. Na overleg met Perron-3
en de gemeente is er besloten om de luchtbeheersing in die ruimte flink aan te
laten pakken. We hopen dat we volgende maand een perfect geregelde
luchtvochtigheid hebben in een ruimte die we hard nodig hebben voor onze
werkzaamheden.
Door bovenstaande situatie liepen we flink achter op schema met name voor
de tentoonstelling van Open Monumentendag in het tweede weekend van
september. De commissie Tentoonstellingen moest het met minder mankracht
stellen, maar was gelukkig toch in staat nog een leuk overzicht van vervoer in
Rosmalen neer te zetten. Helaas bleek het oude station niet opengesteld te
kunnen worden, omdat degene die voor de hele ontvangst zou zorgen
onverwacht opgenomen was in het ziekenhuis. In de termijn van enkele dagen
kon men geen vervanger meer aankomen. Om bezoekers niet helemaal teleur
te stellen, hebben we de mini-tentoonstelling voor één van de ramen kunnen
plaatsen, zodat deze toch bekeken kon worden.
De nieuwe kaarten ‘Groeten uit Rosmalen’ zijn tijdens het OMD-weekend in
de verkoop gegaan. We hebben al veel leuke reacties hierop gekregen. Ze zijn
te koop bij Boek- en Kantoorvakhandel Robben in de Molenhoekpassage, bij
Bruna in de Vreeburgpassage en natuurlijk bij ons.

Twee héle mooie dagen krijgen we op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1
november. Dan vieren we ’70 jaar bevrijding van Rosmalen’.
In samenwerking met Stichting Gedachteniskapel Rosmalen is er een heel
mooi programma georganiseerd, voor jong en oud.
Op vrijdagochtend zullen leerlingen van het Rodenborch College een
voorstelling geven voor leerlingen van groep 8 (en eventueel 7) van de
Rosmalense basisscholen.
’s Middags zullen de leerlingen van het Rodenborch getrakteerd worden op
een mooie voorstelling van examenleerlingen van het Koning Willem I
College.
’s Avonds vindt er een uniek gegeven plaats. Het Rosmalens Mannenkoor en
Muziekvereniging St. Cecilia geven samen een concert in de theaterzaal van
Perron-3. Dit is de eerste samenwerking van deze twee Rosmalense
verenigingen in de geschiedenis. Iedereen is welkom om te komen luisteren en
kijken, maar er moet wel een kaartje gekocht worden bij Wilma van Creij,
Dorpsstraat 109 in Rosmalen.
Op zaterdag 1 november starten we op de Kruisstraat met een tocht van ‘Keep
them Rolling’ naar het monument aan de Schoolstraat in Rosmalen. Daarna
gaat de stoet verder naar de Driesprong, waar een pauze zal zijn. Intussen
kunnen mensen de voertuigen van dichtbij bekijken. Dan vertrekt de stoet naar
‘De Annenborch’ en zal terugkeren, om te stoppen op het eindstation bij
Perron-3. Het programma gaat dan binnen verder, waar Het Rosmalens
Mannenkoor u in de theaterzaal opwacht met een aantal liedjes uit oorlogstijd.
Zij worden afgelost door dhr. John van Miltenburg. Hij geeft een interessante
presentatie met interviews over de bevrijding van Rosmalen. Daarna kunt u
wederom luisteren naar Het Rosmalens Mannenkoor, dat op de brug van de
hal nog een aantal liedjes ten gehore zal brengen.

’s Avonds is er een concert van de APM-band in de theaterzaal, geheel in het
thema. Hiervoor dient u een kaartje te kopen, ook weer bij Wilma van Creij.

WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR
Historische week in november 2014

Het gehele weekend (vrijdag t/m zondag) zal er de tentoonstelling ’De
bevrijding van Rosmalen’ te zien zijn. Ook zal er tijdens deze tentoonstelling
de speciale editie van ‘Rosmalla’ te koop zijn, welke tegelijk met deze
‘Nieuwsbrief’ bij u afgeleverd is. Deze is bij ons te koop voor € 9,50 én bij het
inmiddels bekende verkoopadres: Dorpsstraat 109.
Ik hoop dat u net zo blij bent met deze ‘Rosmalla’ en komende activiteiten als
ik. Daarom wens ik u graag TOT ZIENS!
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN IN 2014
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. (Zie onze website onder de rubriek ‘Nieuws’ bij het 5e item)
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’.
Op de vorige pagina van deze ‘Nieuwsbrief’ (‘Voorwoord van de
Voorzitter’) wordt bij dit evenement uitvoerig stilgestaan.
Woensdag 12 november
om 19:30 uur in de Heemkamer in Perron-3
Lezing ‘Genealogie’ door dhr. John Boeren (* 1973) uit Tilburg.
Informatie over stamboomonderzoek; Hoe kun je te werk gaan?
Waar kun je terecht voor informatie? En meer van dit soort informatie
voor mensen die graag een kijkje willen nemen in de historie van hun
familie

In het kader van de door de gemeenteraad op 19
februari 2013 vastgestelde ‘Cultuurhistorische visie
2012-2029, Op weg naar 2029 rijk verleden,
kansrijke toekomst’ is nadrukkelijk de wens
uitgesproken om te focussen op wijken en kernen
en daar meer aandacht te schenken aan en interesse
te kweken voor de historie in de directe
leefomgeving. Daartoe is een aantal projecten in
gang gezet die beogen de inwoners van ‘sHertogenbosch meer te betrekken bij de rijke
historie van de gemeente. Een van deze activiteiten
is het zogenaamde 'wijkenproject'. Hierbij worden
inwoners van de wijken/kernen (conform de wijk/kernindeling van de gemeente) betrokken bij de geschiedenis van hun eigen
woon- en leefomgeving. De wijken/kernen worden daartoe afzonderlijk
benaderd. Als pilot voor het project ‘historie in de wijk’ is de wijk/kern
Rosmalen-Noord aangewezen.
Samen met de Heemkundekring Rosmalen, Stadsarchief en BAM slaan
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg, Wijkraad de Overlaet en
Wijkraad ’t Ven de handen ineen om in november 2014 een ‘Historische
week’ te houden in Rosmalen. Ook de scholen worden er met een educatief
project bij betrokken.
Op zondag 21 september werd voor de pilotwijk/kern reeds in Partycentrum
‘De Kentering’ een inleidende avond onder de naam 'Effe BijBuurten'
georganiseerd. Middels een theatraal programma werd men opgeroepen ten
behoeve van het welslagen van het traject mee te denken en mee te doen.
Lezingen over historie Rosmalen bij HEVO
HEVO Rosmalen wil een lezingencyclus opzetten over de historie van
Rosmalen, een soort ‘Rosmalogie’ zeg maar, in 2015 (1200 jaar Rosmalen).
De cyclus is primair bedoeld voor de HEVO-leden. Peter de Leeuw bereidt de
inhoud van de cursus voor met Frans Peters. Hij heeft inmiddels ook contact
gehad met Cees van Oord. Er zijn de nodige ideeën over de opzet.
De organisatoren willen ook graag de Heemkundekring erbij betrekken.

Datering van oude foto’s
Op dinsdag 16 oktober (aanvang 19:30 uur) organiseert de NGV afdeling
’s-Hertogenbosch en Tilburg bij Boerke Mutsaers (Vijverlaan 2) in Tilburg
een lezing over het dateren van oude foto’s. Gastspreker is Peter Eyckerman.
Tijdens de voordracht komen de volgende vragen aan bod: Hoe kan je oude
foto’s het best dateren? Welke elementen zijn daarbij van belang? Welke
dateringsmethodes zijn
er en op welke bronnen
kunnen we terugvallen?
Wat kunnen we
eventueel nog meer
afleiden uit de inhoud
van een foto?
Peter Eyckerman is van opleiding landbouwkundig ingenieur, informaticus en
gegradueerde in het bibliotheekwezen en de documentaire informatiekunde.
Hij werkte voornamelijk als software ontwikkelaar, maar heeft van zijn hobby
zijn beroep gemaakt en werkt nu professioneel als genealoog. Op zijn blog
Spoorzoeker (http://spoorzoeker.petereyckerman.be) schrijft hij regelmatig
over online bronnen om stambomen en familiegeschiedenissen te stofferen,.
De toegang is gratis voor NGV-leden, niet-leden betalen € 5,--, consumpties
zijn voor eigen rekening.
Berlicum en Middelrode 70 jaar bevrijd
Op 24 oktober 1944
werd Berlicum bevrijd
verklaard van de
Duitse bezetters en
hadden de geallieerden
Berlicum en
Middelrode gezuiverd
van Duitse soldaten. Heemkundekring De Plaets zal ter gelegenheid hiervan
een lezing houden over de gebeurtenissen van voor, tijdens en na de oorlog.
Van het begin van de oorlog heeft Berlicum niet al te veel gemerkt, ook niet
van de oorlogsjaren, al werd de onderdrukking steeds opgevoerd en gingen de
meeste goederen en het voedsel op de bon. De oorlog begon voor de inwoners
van Berlicum en Middelrode pas goed vanaf 17 september bij Operatie Market
Garden, toen de geallieerden parachutisten dropten die de bruggen moesten

bezetten voor de opmars van het leger richting Arnhem. Deze soldaten werden
onder meer in Heeswijk gedropt en zo kwam het dorp aan de rand van de
corridor te liggen, die de smalle strook naar het midden van Nederland moest
gaan vormen. Op deze manier werd het gebied hier een slagveld tussen de
strijdende partijen. De bewoners moesten hun huizen verlaten en tijdens de
strijd werd het dorp grondig beschadigd en werd er ontzettend veel verwoest.
De lezing zal beelden laten zien van oorlog, bezetting en vooral van de
veldslag die hier geleverd is. Beelden over het leven van de mensen tijdens de
oorlog, van Operatie Market Garden, van de evacuatie en de verwoesting en
hoe onze dorpsgenoten na de oorlog moesten zien te overleven en alles weer
op moesten bouwen.
De lezing op donderdag 23 oktober zal gehouden worden in Den Durpsherd
en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, iedere belangstellende is van
harte welkom.
Raadplegen bij Heemkundewerkgroep Nuwelant
Op de website www.nuwelant.nl van de Heemkundewerkgroep Nuwelant staat
onder de rubriek ‘Raadplegen’ een sub-rubriek met de naam ‘Rechterlijk
Archief (RA) Nuland’. Deze pagina biedt u toegang tot het Rechterlijk Archief
van Nuland. De vele honderden akten die in de periode 1675-1810 in opdracht
van de drossaard en de schepenen werden opgetekend, bevatten informatie
over onder meer erfdelingen, verkopingen en verpachtingen van land. Ook telt
het archief vele akten met
ondervragingen van personen
die voor de rechtbank
moesten verschijnen.
De digitale ontsluiting is het werk van Jan van der Biezen uit Tilburg. De in
Nuland geboren amateurhistoricus – tevens lid van de heemkundewerkgroep –
besteedde de afgelopen jaren honderden uren aan het lezen en beschrijven van
de duizenden akten. Hij stelt zijn werk beschikbaar, maar vraagt in ruil
daarvoor een e-mail van u, waarin u aangeeft met welk doel u de gegevens
gebruikt. U kunt de mail sturen naar info@nuwelant.nl.
Doordat iedere beschrijving alle namen, toponiemen en ondertekenaars bevat,
kan snel en eenvoudig gezocht worden op familienaam. De teksten kunnen
interpretatie- of typefouten bevatten. Mocht u die aantreffen, dan kunt u die
per e-mail melden: info@nuwelant.nl.
Ook voor de Heemkundekring Rosmalen een geweldig mooie bron !!!

Erfgoed van de Brabanders. Verleden met een toekomst.
In dit boek nemen provinciaal historicus
Jan van Oudheusden en fotograaf Marc
Bolsius u mee op een verrassende
ontdekkingstocht langs ruim 400
museumstukken, archiefdocumenten, in
het oog springende monumenten,
historische landschappen, dikke boeken
in bibliotheken, de variaties in taal en
tradities, van oost tot west, van noord tot
zuid. Erfgoed van de Brabanders is een
keuze uit de rijke nalatenschap van de
Brabantse geschiedenis.
Rosmalen komt op pagina 74 aan bod
met de beelden van de Meester van
Koudewater en op pagina 78 met
handschriften van de zusters Augustinessen die eens in het Rosmalense
klooster Sint-Annenborch woonden. Beide onderwerpen worden hier
behandeld in het hoofdstuk ‘De Gouden Eeuw van Brabant 1430-1550.
Contact met Heemkundekring Rosmalen
Het kloeke boek (in full colour; 246 x 294 mm; 304 pagina’s) met korte
aansprekende teksten en prachtige fotografie kost € 34,50 en wordt uitgegeven
door Erfgoed Brabant i.s.m. Tilburg University en de Erfgoed Academie
Brabant. ISBN: 978 90 72726 65 60




Dag van de Brabantse Volkscultuur 2014: Het dagelijks leven in WOII
De Dag van de Brabantse Volkscultuur 2014 heeft als thema ‘Het dagelijks
leven in de Tweede Wereldoorlog’. Naast een boeiende sprekerslijst, staan een
heerlijke lunch op een bijzondere locatie, een tentoonstellingsbezoek en
(facultatief) een rondleiding door klooster en kapel Mariadal of een
onverwachte stadswandeling op het programma.
Deze studiedag wordt gehouden op
zaterdag 1 november van 9:30 tot 16:30
uur in het Klooster Mariadal te Roosendaal.
Aanmelden kan tot 24 oktober.
Kosten € 22,50 p.p. Meer gegevens op de
website www.erfgoedbrabant.nl



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.
Voor lidmaatschap en overige financiële zaken:
penningmeester@heemkundekringrosmalen.nl

De sinds september 2009 verschenen Nieuwsbrieven blijven raadpleegbaar op
onze website www.heemkunkringrosmalen.nl. Op de homepagina dient men
wel eerst in te loggen met de Gebruikersnaam ‘leden’ en het Wachtwoord
‘12345’. Men heeft daarna toegang tot zowel de rubriek ‘Nieuwsbrieven’ als
de ‘Ledenpagina’.
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens

