gewerkt, welke zij heel secuur bijhield, zodat er geen spullen zomaar
konden verdwijnen.
Nel was gewoon Nel, met haar hart op haar tong, een vrouw van haar
woord; afspraak is afspraak, zonder flauwekul. Je kon altijd een beroep
op haar doen.
NIEUWSBRIEF 024 – JUNI 2015

Bedankt Nel, voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
Namens Bestuur en Leden van de Heemkundekring Rosmalen
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

IN MEMORIAM NEL ALTORF
Op 16 mei stierf ons actief lid, Nel Altorf.
Sinds begin 2013 maakte zij deel uit van
onze vaste groep vrijwilligers. Eerst op de
maandagavond, later ook op donderdagmiddag.
In het begin was het voor mij even wennen
aan haar directe manier van praten, maar al
gauw werd zij een zeer gewaardeerd lid van
onze vereniging.
Nel was zeker één van diegene die meteen
werd gemist als zij afwezig was, wat echter
niet zo heel vaak was. Een aantal heren maakte er een sport van om Nel
met een kleine opmerking uit de tent te lokken of zelfs even op een leuke
manier op de kast te krijgen. Dit zorgde dan altijd weer voor het nodige
plezier.
Nel stond nog zo midden in het leven; tennissen, bardiensten draaien, het
begeleiden van cliënten van Cello en natuurlijk was zij bij ons ook niet
weg te denken op de bezettingslijsten van onze activiteiten. We missen
haar daardoor nu al en zullen haar nog lang missen, al is het maar bij het
uitlenen van spullen, wat zij onder haar hoede had genomen. Nel was
daarin zeer streng en rechtlijnig, daarom werd er al snel met een lijst

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Terugblik
Druk tussen twee wat grotere activiteiten in; de Verenigingendag van
zondag 14 juni en de Historische dag op 12 juli a.s. Waar zullen we
beginnen? Eerst maar even terugkijken op wat geweest is; onder een
stralende zon zaten de terrassen op de Driesprong een heel eind vol met
genietende mensen.

Een deel daarvan nam deel aan onze Grote Rosmalen Quiz, welke uit
twee rondes bestond, met daarop volgend de finale met vijf deelnemers.
Henk Savelkouls kwam als Slimste Rosmalenaar uit de strijd.
Eerder die middag
had een klein
groepje kinderen
gestreden om de
titel Slimste
Rosmalense Junior.
Alle deelnemers van
de Junior Quiz
kregen een speciaal
Rosmalen 1200petje, waarmee zij
een antwoord
moesten laten zien;

Wiel van Armando’. Het streven waar we vorig jaar met de eerste
voorbereidingen mee begonnen was helaas niet gehaald; 1200 mensen
die het getal 1200 vormen. We moesten met een aantal van 120
deelnemers genoegen nemen.
Ondanks de wat lage opkomst, kunnen we stellen dat we terugkijken op
een heel gezellige dag, waarbij het weer ons zeer goed gezind was.
31 mei was de dag voor de verschillende wandelaars; goed geoefende
(30 km) en gezelligheidswandelaars (10 km). Deze dag begon heel
anders dan de hiervoor beschreven Verenigingendag; het regende en het
zag er niet zo gezellig uit. De opkomst was dan ook gering, maar degene
die gelopen hebben, spraken over een mooie, prettige tocht.

petje op voor ‘ja’ en petje af voor ‘nee’. Er waren
heel wat vragen nodig en het scheelde niet veel of
we waren door alle vragen heen geweest, maar
uiteindelijk ging Mitch van Dorst er met de titel en
de bijbehorende, zeer moderne beker vandoor.
Rond de middag, toen het nog niet zo warm was en
het zonnetje nog niet constant stond te stralen,
waren we de dag begonnen met een foto bij ‘Het

Op 14 april hadden we
een leerzame avond in
een overvolle
Heemkamer, waarin
dhr. Antoon Verhagen
een interessante lezing
over ‘Archeologische
vondsten in de
Rosmalense polder’
hield.

Vooruitblik
Op zondag 12 juli,
de Historische dag,
zullen er 10 Middeleeuwse
ambachten op de Driesprong
te zien zijn. Enkele
voorbeelden zijn: tingieten,
touwslaan, spinnen,
bandweven en vilten.
De mensen die de
werkzaamheden uitvoeren,
zijn geheel in stijl gekleed. Ieder die wil, kan een aantal van deze
werkwijzen, tegen een kleine vergoeding, uitproberen. Naast deze
ambachten zullen er ook
een tiental spellen te doen
zijn van tussen de 40 en
120 jaar geleden. Hier
mag jong en oud aan
deelnemen. Het mooiste
zou zijn als kinderen met
vader/moeder of zelfs
opa/oma zouden spelen.
Een aantal spellen zijn
bikkelen, repen,
kaatsenballen, elastieken en
tollen.
Voor kinderen van de
basisschool zijn er kaartjes te
halen, zodat zij alle spellen
kunnen doen en op het kaartje
af kunnen laten tekenen. Met
een volle kaart kunnen zij een
bekertje ranja en een leuk
aandenken afhalen.

Op zondag 6 september
kan met tussen 13.00 en 14.00 uur starten aan de fietstocht (ongeveer 35
kilometer) langs de oude gemeentegrenzen van de voormalige gemeente
Rosmalen. Ook het nieuwe deel langs het Maximakanaal is hierin
meegenomen.
Op zaterdag 12 en zondag 13 september
is er, in het kader van Open Monumentendag met het thema ‘Kunst’,
een tentoonstelling in de foyer van Perron-3, welke verzorgd zal worden
door enkele medegebruikers van Perron-3. Zij verzorgen cursussen
schilderen/tekenen en laten stukken uit eigen werk zien.
Op zondag 13 september
zullen we op het KOM-festival te vinden zijn. In het kader van
‘Rosmalen 1200’ staan wij daar om voornamelijk de tentoonstelling van
oktober te promoten, leden te werven en spullen te verkopen om onze
activiteiten weer mee te kunnen financieren.
Van zaterdag 24 t/m zaterdag 31 oktober
zal in gebouw B van
het Rodenborch
College de grote
tentoonstelling
gehouden worden.
Er worden 120 grote
Rosmalense gezinnen
in beeld gebracht,
waarbij het gemiddeld
aantal kinderen 10 zal
zijn (120 x 10 = 1200). Hopelijk kunnen we ook 12 hedendaagse
Rosmalense grote gezinnen van minimaal 4 kinderen op de gevoelige
plaat vastleggen en aan u tonen. Verder zijn er spullen uit de jaren ‘50‘60 te zien en ook de maquettes van Cor Verstegen zullen aanwezig zijn.
Komt u zelf of kent u iemand uit een groot gezin en zijn er nog één of
meer mooie foto’s van, dan zou u ons kunnen benaderen om beelden en
informatie ter beschikking te stellen.

Woensdag 11 november
zal dhr. Theo van der Plas vanaf 19:30 uur in Perron-3 een presentatie
geven over de historie van het Rosmalens carnaval.

eerste maanden zal Truus als ad interim de taken op zich nemen, zodat zij
kan kijken hoe alles werkt en of het is wat zij er van verwacht. Mij bevalt
het nu al heel erg goed, hopelijk haar ook.

Helaas moet ik u melden, dat het dansweekend niet door gaat. De
dansscholen konden niet, of niet in hetzelfde weekend deelnemen.
Daarom proberen we het volgend jaar opnieuw.

Als laatste wens ik u namens het hele bestuur een fijne vakantie!

Dit was het verdere jaarprogramma van ons zelf. Er zijn nog enkele
verenigingen die een activiteit (al of niet in samenwerking met ons)
in het kader van ‘Rosmalen 1200’ stellen. Eén ervan is Fotoclub
’t Spectrum met een fotowedstrijd die open staat voor amateurfotografen en professionals. De foto's moeten laten zien wat de
deelnemers kenmerkend vinden aan Rosmalen. Inzenden (max. drie
foto's per deelnemer) kan tot en met 15 september 2015. Deelname aan
de wedstrijd is vrijblijvend en gratis. De foto's dienen in dit jaar te zijn
gemaakt en te voldoen aan het onderwerp 'wat is voor u kenmerkend aan
Rosmalen'. Voor de volledige wedstrijdvoorwaarden kunt u terecht op de
site van de fotoclub www.fotoclubtspectrum.nl/fotowedstrijd.html.
Daar vindt u ook de criteria waaraan de foto moet voldoen en waar u de
foto('s) naar toe dient te sturen.
Volgens mij is er nog genoeg te doen dit
jaar. Hopelijk zien we elkaar binnenkort
op zondag 12 juli met de Historische dag
in het centrum van ons eigen Rusmolle.
Tot slot heb ik nog een hele prettige
mededeling. Misschien merkt u er weinig
van, maar het bestuur des te meer; wij
hebben een secretaris gevonden! Mevr.
Truus Birsak - Verhallen is al druk
doende met het secretariaat. Zij was één
van de kartrekkers bij de organisatie van
de Verenigingendag. U hebt haar op de
Driesprong al in actie kunnen zien. De

Wilma van Creij – van Kasteren.

WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR

Cultuur en kunst in het hertogdom Brabant
Erfgoed Brabant nodigt u uit om deel te nemen aan de cursus Cultuur en
kunst in het hertogdom Brabant.
De Erfgoed Academie Brabant en HOVO Brabant Seniorenacademie
organiseren de meerdaagse cursus Cultuur en kunst in het hertogdom
Brabant. De muziek, architectuur, schilder- en beeldsnijkunst en
literatuur die in de vijftiende en zestiende eeuw in het hertogdom werden
vervaardigd, waren toonaangevend in Europa. In de cursus onderzoekt u
met verschillende docenten de achtergronden van deze culturele bloei.
De cursus wordt gegeven op 24 en 25 augustus (09.30-16.30) aan de
universiteit van Tilburg en eindigt op 26 augustus (09.30-13.30) met een
excursie in Breda. Hier bezoekt u de Grote Kerk en het Kasteel van
Breda.
Docenten: Arnoud-Jan Bijsterveld, Arjan
van Dixhoorn, Wies van Leeuwen, Jan van
Oudheusden en Boudewijn van de
Calseijde. Moderator: Jos Swanenberg.
Kosten: €180,- inclusief koffie/thee, 3 x lunch en toegang tot de Grote
Kerk en het Kasteel van Breda.
U kunt zich aanmelden via de website van HOVO Seniorenacademie.
Hier vindt u ook het volledige programma.

Puthuis, Terug op de Bossche Markt

Op zaterdag 27 juni werd o.a. in het Kringhuis het boek ‘Terug op de
Bossche Markt: de Stadsput en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje’ voor
iedereen bereikbaar. Dit boek gaat dieper in op de geschiedenis van de
Bossche Stadsput en de Mariaverering. Een aantal deskundige auteurs
besteedt aandacht aan de archeologie en de bouwhistorische omgeving
van de Bossche Markt, het schilderij van De Lakenmarkt, de wapens op
de Stadsput (Willem van Ham van de NBCWV met illustraties door
William Coolen van de Werkgroep Heraldiek), de watervoorziening en
de waterputten in Europa. In interviews wordt teruggeblikt op het
politieke proces rond de totstandkoming en de betekenis van de Stadsput
voor het werelderfgoed.
Zoals wij eerder melden, zal in het Onze Lieve Vrouwehuisje een replica
worden geplaatst van een Mariabeeld, dat aan het einde van de 15e eeuw
door de beroemde Meester van Koudewater werd vervaardigd.
Het boek staat onder auspiciën van de stichting 1522, die het boek
uitgeeft. De eindredactie was in handen van Kees van den Oord en Peter
Verhagen, de vormgeving werd verzorgd door Ronald Glaudemans van
de BAM en Bart Smit van de Twee Snoeken. ISBN 978-90-74711-22-7
Het rijk geïllustreerd boek van 140 pagina’s is bij het Kringhuis van de
Vrienden van ’s-Hertogenbosch, het Jheronimus Bosch Art Center en
boekhandel Heinen verkrijgbaar. De prijs bedraagt € 19,50.

Kluizenaars
Meteen de eerste maandag [31 augustus] na de Bossche kermis [22 t/m
30 augustus 2015] worden de Stadsput en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje
op de Markt van ’s-Hertogenbosch herbouwd. Iconen van weleer komen
op de Markt terug, aan de vooravond van het Jheronimus Boschjaar.
In 1977 werd de fundering ontdekt van de laatmiddeleeuwse stadsput.
Een open, historisch onnauwkeurig puthuis werd in 1979 opgetrokken, in
2005 werd dit vervangen door een moderne glazen markering. Deze plaat
werd geen succes: houten platen dekten voorlopig de put af.

Op zaterdag 27 juni vonden presentaties
plaats van het boek ‘Kluister’ door Mo
van Hal met medewerking van haar
levenspartner Frank Verhallen (zoon
van de bij oud-Rosmalenaren nog wel
bekende Has Verhallen, Rijwielhandel,
aan de oude rijksweg weg van
’s-Hertogenbosch naar Grave).

Op die zaterdagmorgen
kwamen heel wat mensen
naar de Buurtwinkel in de
Maliskamp. Voor velen
was dat in de verwachting
daar ook de nog steeds
volop actief zijnde Peerke
Smulders aan te treffen.
Jammer genoeg kwam de
inmiddels 95-jarige dit
keer niet op zijn fiets naar
de bijzondere buurtwinkel
in de Maliskamp.
Hieronder een knipsel van
een foto van Peerke, zoals
te zien op onze website
onder ‘Verenigingendag
Rosmalen 1’, nr. 029/141
(Frans van den Bogaard /
Sophie Fleur Verbiesen /
Jan Verhoeven sr.)

Fotoboek Huizen en Bewoners Loofaert
De Historische Vereniging Berlicum
Middelrode (HVBM) heeft een
fotoboek over huizen en bewoners
van de Loofaert uitgebracht.
Dit boek, gebaseerd op de
diapresentatie in december 2014,
is gemaakt met medewerking van de
huidige en vroegere bewoners van de
Loofaert en hun familieleden.
Zij stelden honderden foto’s met informatie belangeloos beschikbaar aan
een werkgroep van de HVBM.
Het fotoboek is voor € 13,50 te koop bij boekhandel Mieke Wijgergangs,
Mercuriusplein 55, Berlicum.
CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN


In het Brabants Dagblad van 22
juni 2015 stond een mooi artikel.



Het fotoboek ‘Kluister, twee
eenzame levens’ van Mo van Hal
bevat “persoonlijke teksten van
een beeldend kunstenaar op zoek
naar zichzelf”. Naast Peerke wordt
door Mo aandacht geschonken aan
voormalig wiskundelaar Henk
(inmiddels overleden). Het boek is
voor € 25,00 te koop (hiervan gaat
€ 5,00 naar ‘Humanitas’) via
info@halenverhallen.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

