maken: spinnen, vlaken en
kaarden, vilten, mandenmaker,
touwslager en pottenbakker.
Jammer dat het weer net niet
helemaal mee zat, want doordat
het niet constant droog was,
kon de tinnengieter maar twee
keer zijn werk doen. Maar
ondanks dat hebben we hele
leuke reacties van bezoekers,
maar ook van de
ambachtslieden gehad.
Een eindje verderop konden
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste mensen,
Rond deze tijd van het jaar bent u van ons gewent om de derde Rosmalla van
het jaar te ontvangen, met daarbij ook een Nieuwsbrief. Zoals u weet komen er
dit jaar maar drie Rosmalla’s uit, omdat deze geheel in kleur verschijnen en dat
behoorlijk hogere kosten met zich meebrengt. Omdat een aantal leden elk
kwartaal gewoon een Nieuwsbrief zouden willen ontvangen, is er door het
bestuur besloten de leden waarvan wij een emailadres hebben, ook dit kwartaal
een Nieuwsbrief te sturen.
Dit is dus het resultaat…
Wat is er allemaal gebeurd?
Op zondag 12 juli was er de
Historische Dag, welke werd
gehouden op en achter de
Driesprong. De bezoekers
werden meegenomen terug in
de tijd en wel naar twee geheel
verschillende tijden.
Op de Driesprong was een
ambachtenmarkt uit de
Middeleeuwen te bezoeken.
Wij hadden daarvoor een groep
van ‘Beleef het Verleden’ uit Oegstgeest ingehuurd. Er zaten behoorlijk wat
kosten aan, maar daar hebben we wel waar voor gekregen. Het volgende was er
te zien: platenmakers, een houtbewerker, tinnengieten en bij de volgende
kramen kon je je hulp aanbieden of, tegen een kleine vergoeding, zelf iets

bezoekers wat minder ver
terug in de tijd. Daar waren
spelletjes die kinderen zo’n
40 tot 100 jaar geleden buiten
speelden. Jong en oud deed
mee met hoepelen, repen,
pintollen, haktollen, bikkelen
(met echte sprongbeentjes van
een schaap) elastieken,
knikkeren, kaatsenballen en
ringwerpen. Het was echt heel
leuk om (groot)ouders aan
hun kinderen te laten zien hoe
zij in hun kindertijd speelden.
Of om te zien hoe enthousiast
volwassenen werden als bleek
dat ze het spelen nog niet
verleerd waren.
Zondag 6 september kon er
gefietst worden langs de
grenzen van de voormalige
gemeente Rosmalen. Voor de
liefhebbers was er een route
van 38 km. uitgestippeld.
Helaas begon deze zondag ook
niet op z’n best; misschien waren de sombere weervoorspellingen en de regen
aan het begin van de ochtend mede oorzaak van de matige opkomst.

Open Monumentendag was dit jaar op zondag 13 september, gelijk met het
KOM-festival, waar we graag aanwezig wilde zijn om aandacht te vragen voor
de grote tentoonstelling in de laatste week van oktober. Het thema was ‘Kunst’
en daar hebben we vorig jaar al een tentoonstelling aan besteed. Daarom
hadden we samenwerking gezocht met andere gebruikers van Perron-3; de
kunstschilders. Twee van de vier hadden een tentoonstellinkje ingericht van
eigen werken.
Het weer was fantastisch en
daarom was het prettig
vertoeven op het KOM-festival,
waar we goed geflyerd hebben.
Naast de flyers over de
tentoonstelling, hadden we ook
verkoop van het bier ‘Van ons
Eygen’, petten van ‘Rosmalen
1200’, ansichtkaarten, boeken
en pennen. Natuurlijk konden
mensen ook lid worden van
onze mooie vereniging. Dit
alles om onze activiteiten te kunnen bekostigen.

Wat staat er nog te gebeuren?
Als eerste hebben we de tentoonstelling van 10 en 11 oktober in Perron-3.
De fotoclub ’t Spectrum verzorgt dan een expositie waarbij alle inzendingen
van de fotowedstrijd in het kader van ‘Rosmalen 1200’ worden getoond.
De uiteindelijke winnaar zal op zondag 11 oktober om 14.00 uur bekend
gemaakt worden.

in de plaats zijn gekomen op foto worden getoond. Verder zullen er
gebruiksvoorwerpen uit de jaren ‘50 en ‘60 getoond worden. Deze
tentoonstelling is zeker de moeite waard om te bezoeken!
Op woensdagavond 11 november zal dhr. Theo van der Plas vanaf 19.30 uur
een presentatie over de historie van het Rosmalens carnaval verzorgen. Deze
wordt gehouden in onze Heemkamer op de eerste verdieping van Perron-3.
Zaterdag 24 oktober ’Koren op de Rosmolen’
Van de “1200 jaar
Rosmalen“ vult het
ROSMALENS
MANNENKOOR
inmiddels 32 jaren met
fraaie gezongen muziek en
levert op die manier een
bijdrage aan het culturele
leven in het dorp. Sinds
2010 organiseert het koor
jaarlijks in oktober het
festival KOREN OP DE ROSMOLEN. Deze muzikale happening kan zich
verheugen in een toenemende populariteit. Vele koren melden zich om aan dit
festival deel te nemen en vele toehoorders dwalen jaarlijks rond in Perron-3 om
de diverse zangers te beluisteren op de verschillende podia.
Op 24 oktober 2015 vindt dit festival plaats in Perron-3 in Rosmalen. De
opening is gepland om 18.45 uur en de koren starten met zingen om 19.00 uur.
Er wordt op twee plekken in dit theater gezongen en u kunt – zoals het gaat op
een festival – gaan, staan, luisteren, pauzeren, wanneer u maar wilt. Voor
€ 10,00 kunt u genieten van zeer gevarieerde koorzang in een sfeervolle en
gezellige ambiance.

Onze Heemkundekring heeft op 10 oktober de deur van onze Heemkamer open
voor publiek. Daar wordt verteld wat we zoal doen en kunnen onze spullen
weer aan de man gebracht worden.

Dit was het weer voor deze keer.
Graag tot ziens!

Van zaterdag 24 t/m zaterdag 31 oktober
grote tentoonstelling in gebouw A van het Rodenborch College.

WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR

De laatste hand wordt gelegd aan de fotoborden voor de tentoonstelling in het
kader van ‘Rosmalen 1200’. Maar liefst 120 grote gezinnen worden in beeld
gebracht en een deel van de Dorpsstraat uit de jaren ‘60 zal door maquettes van
Cor Verstegen verbeeld worden. Daarbij zullen ook de gebouwen die daarvoor

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

De Kempen in historisch perspectief
De stichting Brabants Heem en Het Centrum voor de studie van land en Volk
van de Kempen VZW nodigen u uit voor hun 50ste algemeen-Kempisch congres

in de Torenzaal van het restaurant ‘Torenhof’, Geneinde 1, 2260 Tongerlo
(Westerlo) op zaterdag 24 oktober 2015.
Het onderwerp luidt: De Kempen in historisch perspectief
Deelname aan dit jubileumcongres, met inbegrip van de feestmaaltijd, kost
€ 49,00.
Voor wie niet deelneemt aan de lunch bedraagt de congresbijdrage 20,00 euro.
Aanmelding én betaling op rekening IBAN: BE 17 0680 4401 8021 vóór 9
oktober.

Brabants Streektaaldag
Werkgroepen en liefhebbers die zich met dialect bezighouden zijn van harte
welkom op de Brabantse Streektaaldag.
Deze wordt gehouden op zaterdag 7 november 2015 van 10:00 tot 16:00 uur
in Theaterzaal Dorpshuis, Het Grotenhof 2 te Lieshout.
Het thema is dialect op papier en op podia: dialect in literatuur, muziek en
theater.
De dag bestaat uit presentaties van succesvolle projecten waarin dialect centraal
staat, workshops over het schrijven van dialect en best practises van
dialectwerkgroepen. Een lunch is in de gevraagde bijdrage van € 10,00
inbegrepen.
Aanmelden dient te geschieden vóór 29 oktober via info@erfgoedbrabant.nl
onder vermelding van ‘Brabantse Streektaaldag’.

Lezing 2 door Jan de Koning;
resultaten van de opgraving in Alphen-Kerkakkers.
Lezing 3 door Annemarieke Willemsen;
vijftig tinten groen: Merovingisch glas in Noord-Brabant.
Lezing 4 door Frans Theuws;
kolonisatie en bewoning van Brabant in de Merovingische tijd, n.a.v.
de vondsten in Uden, Merovingische nederzetting en grafveld.
Lezing 5 door Lauran Toorians;
de historicus en de donkere middeleeuwen; voortschrijdend in de tijd
komen er meer en meer schriftelijke bronnen.
Lezing 6 door Martine van Haperen;
grafroof in Brabant? Heropende graven uit de Vroege Middeleeuwen; is
de oude interpretatie van grafroof juist? Of is er sprake van iets anders,
een bepaalde omgang met de overledenen?

Een blik op het rijke verleden van de Meierij
Stichting Brabantse Bronnen en Stichting de Brabantse Boerderij organiseren
op donderdag 12 november (aanvang 14:00 uur) de bijeenkomst ‘Landschap
& boerderijen. Een blik op het rijke verleden van De Meierij’. Een bijeenkomst
waarbij twee nieuwe publicaties worden gepresenteerd die inzicht geven in de
historische ontwikkeling van het prachtige landschap en van cultuurhistorische
waardevolle boerderijen in De Meierij. Tevens wordt ook de Boerderijpluim
2015 van Stichting de Brabantse Boerderij uitgereikt.
De bijeenkomst vindt plaats in ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.

De vroege Middeleeuwen in Brabant
Het Noord-Brabants Archeologisch
Genootschap organiseert op zondag 8
november 2015. samen met Brabants Heem de
archeologische najaar-studiedag in Café-Zaal
’t Vrijthof te Oirschot.
Het thema van deze studiedag luidt:
De vroege middeleeuwen in Brabant
Zes sprekers hebben inmiddels toegezegd een lezing te verzorgen.
De werktitels zijn:
Lezing 1 door Stijn Heeren;
bloei, ontvolking en herkolonisatie van de Brabantse zandgronden in de
laat-Romeinse tijd (3de -5de eeuw n. Chr.).

Voorlopige programma-onderdelen:
• Presentatie van de nieuwe uitgave van Stichting Brabantse Bronnen in het
kader van het project Landschapscanon van Het Groene Woud:
‘Het Groene Woud. Ontwikkeling van landschap, natuur en bewoning’, door
auteur Jan van der Straaten.
• Presentatie van de nieuwe uitgave van Stichting de Brabantse Boerderij: ‘De
dynamische hoeve. Veranderingen in boerderijgebouwen en hun omgeving in
de Meierij van ’s-Hertogenbosch,
1662 – 2015’, door auteur Karel Leenders.
• Presentatie over en uitreiking van de Boerderijpluim 2015.
• Presentatie over de transformatie van het Brabantse platteland in de late
Middeleeuwen, door archeologisch onderzoeker Johan Verspay.
• Presentatie over de bouwhistorie van het Groot Duijfhuis in Kasteren
(Liempde) en de bijbehorende Vlaamse schuur, door boerderijdeskundige
Jos Bertens.

Dag van de Brabantse Volkscultuur
Op zaterdag 21 november organiseert het Samenwerkingsverband
Volkscultuur de Dag van de Brabantse Volkscultuur in het Boerenbondmuseum
te Gemert. Dit jaar met als thema:
‘200 jaar Noord-Brabant. De rafelranden van de Brabantse identiteit.’
Deelname aan deze dag (10:00-17:00 uur) kost voor Heemkundekringleden
€ 20,00.
De Koerier van Brabants Heem nr. 66 is uit
Op 22 september ontvingen we bericht dat de nieuwe ‘De Koerier van Brabants
Heem’ weer is verschenen. Iedereen die dit lezenswaardig blad wil raadplegen
kan dat zelf downladen door even de link in te tikken:
http://www.brabantsheem.nl/site/wpcontent/uploads/2015/09/LR_brabantsheem_nr66.pdf
Je kunt ook beginnen met eerst www.brabantsheem.nl op te zoeken en daarna
op zoek te gaan naar de link die naar de nieuwe Koerier leidt.
Over enkele Brabantse activiteiten die in deze ‘Nieuwsbrief’ staan vermeld
vindt U in deze nieuwe ‘De Koerier van Brabants Heem’ nadere gegevens.

CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN




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

