NIEUWSBRIEF 027 – MAART 2016

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste mensen,
Het jaar is heel goed begonnen:
We hebben definitief een secretaris! Truus Birsak – Verhallen; met algehele
stemmen benoemd in de algemene ledenvergadering in februari. Welkom Truus
en dat we nog lang van je tijd, energie en kennis gebruik mogen maken.
Ja, het jaar is zeker goed begonnen:
Januari was min of meer een rustpunt, maar inmiddels zijn we druk doende met
het boek ‘Rosmalen 1200’, wat er eindelijk gaat komen. We hebben een groep
mensen weten te verzamelen, om een boek over Rosmalen en haar inwoners te
kunnen gaan realiseren. Er zijn diverse schrijvers en er is een grafisch ontwerper.
Het wordt een kijk-en-leesboek. Een boek wat iedereen met een Rosmalens hart
graag zal willen hebben, om rustig door te bladeren of geïnteresseerd te lezen, om
alleen de afbeeldingen aandachtig te bekijken of ook de informatie erbij te lezen.
Het boek bestaat in principe uit twee delen:
- 1200 jaar Rosmalen - met de geschiedenis van ons durpke van 815 t/m 2015;
- 1200 maanden Rosmalen - waarin heel veel van de laatste 100 jaar wordt
beschreven, maar dan over de mensen in Rosmalen. Wat deden ze zoal voor werk
en hoe brachten zij hun vrije tijd door.
Het zal mede mogelijk gemaakt kunnen worden door sponsoren en er zal een
voorverkoop zijn, waarin het boek met korting gekocht kan worden.
Veel kan ik er verder nog niet over zeggen, maar dat het mooi wordt, weet ik
zeker.
Zo gauw het kan, wordt de publiciteit opgezocht. De verwachting is dat er medio
mei meer vast staat, dus hou tegen die tijd ogen en oren open!
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op dinsdag 23 februari 2016 in de Heemkamer
op de eerste verdieping van Perron-3 te Rosmalen.
Aanwezige bestuursleden:
de dames W. van Creij (voorzitter), H. Pennings-v.d. Leest (penningmeester),
T. Birsak-Verhallen (secretaris a.i.), K. van der Doelen-Crane (notulist) en de heer
R. van Grunsven (lid).
Aanwezige leden:
dhr. W. van den Elzen, dhr. J.M. Groenewoud, dhr. M. Heijmans, dhr. R.
Hoogeboom, dhr. Horn, dhr. T. Kappen, mevr. M. van Kasteren, dhr. en mevr.
van Kessel-v.d. Donk, dhr. J. Loeffen, dhr. J. van Lieshout, dhr. G. Mol, dhr. G.
Neppelenbroek, dhr. W. Smulders, dhr. N. Spierings, dhr. M. Veekens, dhr. A. de
Veer, mevr. F. Verbunt, dhr. J. Versteijnen, dhr. A. de Visser, dhr. Th. v.d. Plas,
mevr. S. Schuurman-van Creij, dhr. J. Hoedemakers, dhr. F. v.d. Bogaard, dhr.
Pennings.
Afwezig met bericht van verhindering:
mevr. J. van Rossum, dhr. H. van Dinther, W. van Heeswijk, mevr. H. Olivier,
dhr. J. de Wit, dhr. S. van Creij jr., dhr. P. Korsten, J. Schuurbiers, dhr. P. der
Kinderen, dhr. W. Coppelmans, mevr. T. Versteijnen en dhr. J. Zantkuijl.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van onze overleden
leden/vrijwilligers.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2015
Het verslag wordt zonder op/aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Opgemerkt wordt nog dat foto’s van het afgelopen jaar - mede in het
kader van Rosmalen 1200 - te zien zijn op de website van de
Heemkundekring. In de Nieuwsbrief zal hiervan melding gemaakt
worden.
4. Financieel verslag 2015 en begroting 2016.
Het financieel verslag van het jaar 2015 wordt tijdens de vergadering
uitgereikt en de penningmeester geeft een toelichting op de cijfers.

Desgevraagd deelt de penningmeester mee, dat de subsidie van de
gemeente voor het jaar 2016 gehandhaafd blijft; de verhoogde kosten van
de Rosmalla komen door de uitgave van een kleurendruk én omdat de
kosten van het papier zijn verhoogd. De penningmeester en de dhr. W.
Coppelmans (redactie Rosmalla) hebben overleg gehad met de drukker
over deze kosten, wat tot een positief resultaat heeft geleid.
Tenslotte deelt de voorzitter mee, dat er voor het uitbrengen van het boek
in het kader van Rosmalen 1200, het deel van de gemeentelijke subsidie
(begroot op € 11.000,=) overgeheveld mag worden naar 2016.
Voorwaarde is wel, dat dit in 2016 gerealiseerd moet worden, anders
wordt het bedrag alsnog teruggevorderd. Met het boek zijn we druk
doende en het is de bedoeling dat dit oktober / november in de verkoop
gaat.
5. Kascontrole
Vervolgens krijgt de kascontrolecommissie, in de persoon van de heer
J. Versteijnen, het woord en de bevindingen van de commissie worden
voorgelezen. De stukken worden in orde bevonden en de commissie
verleent decharge aan de penningmeester over het boekjaar 2015.
Opgemerkt wordt nog, dat; bij het te laat betalen van contributie het op
zijn plaats is deze leden een reminder te sturen en het werven van
sponsors een punt van aandacht is voor het bestuur.
6. Contributie in 2017
Het voorstel van het bestuur om de contributie m.i.v. volgend jaar te
verhogen, wordt met algehele stemmen goedgekeurd en vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2017 zijn de bedragen dan als volgt:
 (enkel)lid
€ 25,00
(echt)paar
€ 35,00
 postabonnee
€ 35,00
(echt)paar
€ 45,00
7. Bestuur
Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is de penningmeester. Henda
Pennings heeft zich bereid verklaard als penningmeester aan te blijven.
Zij wordt met algehele stemmen en applaus herkozen.
Ook onze secretaris a.i., Truus Birsak (zij loopt sinds mei 2015 mee in het
bestuur) wordt met algehele stemmen en applaus benoemd tot secretaris
van onze vereniging.
8. Verkiezing kascontrolecommissie.
De nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2016 bestaat uit
dhr. R. Hoogeboom en mevr. G. v.d. Oever.
De heer H. Groenewoud treedt op als reserve.

9. Rondvraag.
Dhr. W. v.d. Elzen
doet een beroep op de vrijwilligers van de Heemkundekring. Wil is
namelijk als vrijwilliger werkzaam op het Stadsarchief te ’s-Hertogenbosch en is tot de ontdekking gekomen dat, met name bij groepsfoto’s
nogal wat namen van personen ontbreken. Hij heeft daarom de
verantwoordelijken voorgesteld om onze Heemkundekring hierbij te
betrekken om dit probleem te tackelen. Hij denkt aan 3 à 4 vrijwilligers,
welke in overleg een dagdeel per week werkzaam zijn in het Stadsarchief.
Mevr. S. Schuurman -van Creij stelt zich hiervoor spontaan beschikbaar.
Opgemerkt wordt dat uitwisseling van gegevens over en weer een
voorwaarde is om aan dit verzoek te voldoen.
Afgesproken wordt het volgende:
- er wordt door Wil v.d. Elzen een overleg gepland met de heer Gerrit
Verbeek van het Stadsarchief en de heer Tiny Kappen (als contactpersoon
van Heemkundekring Rosmalen)
- Wil van den Elzen zal een stukje aanleveren voor een oproep voor
vrijwilligers t.b.v. de eerstvolgende Nieuwsbrief, welke eind maart / begin
april uitkomt.
Dhr. M. Veekens
laat weten dat dhr. Ad Hermens zaterdag 27 februari 2016 een lezing
geeft over Market Garden 1944 in het restaurant ‘De Bevrijdende
Vleugels’ te Best.
Dhr. J. Versteijnen
deelt mee dat er op zaterdag 19 maart a.s. door de gemeente een
zwerfafvaldag georganiseerd wordt. Indien er animo voor is, levert dit bij
deelname door minimaal 10 personen € 80,= voor de vereniging op.
De voorzitter zal hierover nadere informatie inwinnen.
Dhr. R. Hoogeboom
- informeert wat de activiteiten zijn in 2016. De planning van activiteiten
voor 2016 is nu nog niet beschikbaar, maar verschijnt in de eerstvolgende
Nieuwsbrief.
- vraagt wat er met het bier Van Ons Eygen gaat gebeuren. Gaan we door
of gaan we stoppen? Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden met Piet
van Lokven (Wijnhuis Rosmalen) en dan zal er besloten worden of er al
dan niet mee verder wordt gegaan.
Dhr. A. de Visser

- stelt voor om jaarlijks in de laatste Rosmalla van het jaar aan te geven
wat het ledenbestand is, wie er overleden zijn en hoeveel leden hun
lidmaatschap hebben opgezegd. Het bestuur neemt hier notitie van.
De penningmeester antwoordt dat de vereniging momenteel op 240
adressen van leden een Rosmalla bezorgd. Het totaal aantal betalende
leden is nu niet meteen paraat. Dit hoort eigenlijk wel in het jaarverslag te
staan. Hier zal volgend jaar aandacht aan besteed worden.
- vindt dat de cursus Rosmalogie, momenteel in het bezit van de Hevo,
door onze vereniging zou moeten worden voortgezet. De voorzitter deelt
mee, dat vorig jaar de afspraak met de HEVO is gemaakt, dat de cursus
voor hen maar eenmalig was en dat wij deze zo één op één over kunnen
nemen. Het voornemen is deze cursus in het najaar van 2016 door ons van
start te laten gaan.
Dhr. F. v.d. Bogaard
deelt mee dat de website van de Heemkundekring momenteel wordt
vernieuwd, zodat deze beter beveiligd is. Uiterlijk zal er niet veel
veranderen. Ook is er een ruimte om onze bidprentjes allemaal netjes
digitaal kwijt te kunnen, maar er moet nog een gesprek met het bestuur
komen, hoe alles eventueel ingevuld zal gaan worden.
Dhr. G. Mol
- vraagt zich af waar de mooie zeildoeken in het dorp gebleven zijn.
Geadviseerd wordt contact op te nemen met mevr. Jean van Rossum,
voorzitter van de betreffende wijkraad. Zij zou hiervan op de hoogte zijn.
- stelt voor om een beleidsplan op te stellen. Dit zou ook een
toekomstvisie mogen zijn. De voorzitter deelt mede dat er in het verleden,
toen Henri nog secretaris a.i. was, een poging is gedaan om er een op te
stellen, toen om m.n. de ANBI te kunnen handhaven. Echter het bleek
zo’n gigantische klus te zijn om aan alles te voldoen, dat het bestuur het
toen terzijde heeft gelegd. Misschien kunnen we er dit jaar nog eens naar
kijken.
Mevr. M. van Kasteren
heeft genoten van de grote tentoonstelling welke vorig jaar gehouden is.
Zij is geen Rosmalense, maar genoot vooral van de reacties van andere
bezoekers. Zij pleit er voor ook de jeugd bij evenementen/activiteiten te
betrekken.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering .

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN IN 2016
Woensdag 20 april om 20.00 uur in de Heemkamer
Lezing “Tradities” door dhr. J.J. Franken.
We hebben zoveel (Brabantse) tradities, dat we meedoen zonder het zelf
te beseffen. Tradities verdwijnen maar er komen ook nieuwe tradities bij.
U zult verteld staan hoeveel tradities u zelf in uw bagage heeft, zonder dat
u het beseft, en vooral zonder dat u de achtergrond kent.
Entree: leden € 1,-; niet leden € 3,50
Dinsdag 3 mei om 13.30 uur / start bij Perron-3
Wandeltocht 1 o.l.v. een gids.
Dhr. Jo Versteijnen neemt u mee door het centrum van Rosmalen en zal
stil staan bij diverse historische panden en/of punten.
Deelname leden: gratis; niet leden € 2,Dinsdag 24 mei om 13.30 uur
Wandeltocht 2 o.l.v. een gids.
Dhr. Jo Versteijnen neemt u mee door een stukje Rosmalen (richting ‘de
polder’) en zal stil staan bij diverse historische panden en/of punten.
Deelname leden: gratis; niet leden € 2,Zondag 26 juni: start tussen 13.00 en 14.00 uur bij Perron-3
Fietstocht a.d.h.v. een routebeschrijving langs de grenzen van de
voormalige gemeente Rosmalen met een lengte van ongeveer 35 km.
Deelname leden: gratis; niet leden € 2,1 t/m 14 september
Voorverkoop van het boek ‘Rosmalen 1200’
Tijdens deze voorverkoop kan het boek met korting gekocht worden. Met
de mogelijkheid om uw naam achterin het boek af te laten drukken.
Zaterdag 10 en zondag 11 september: 11.00 – 16.00 uur
Open Monumentendag “Iconen en symbolen”
Kleine tentoonstelling.
Zondag 25 september: start om 13.30 uur bij Perron-3
Fietstocht o.l.v. een gids.
Dhr. Rien van Grunsven neemt u mee op een route binnen en buiten de
grenzen van Rosmalen. Daarbij wordt er ook regelmatig stil gestaan bij
historische panden en/of punten.
Deelname leden: gratis; niet leden € 2,-

Half oktober
Lezing
Eerste week november
Presentatie van het boek ‘Rosmalen 1200’
Week 47
Lezing
WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR
Prachtige foto’s op onze website
Zoals U in het jaarverslag en de notulen van de Algemene Ledenvergadering hebt
gelezen, vestigt het bestuur uw extra aandacht op de bijzonder mooie foto’s van
het afgelopen jaar - mede in het kader van Rosmalen 1200 - welke te zien zijn op
onze website onder http://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/foto-s
Webmaster Frans van den Bogaard
plaats met regelmaat hierop zijn
voor iedereen toegankelijke foto’s.
Daarnaar kijken is alleen al meer
dan de moeite waard.
Hieronder een overzicht van de
foto’s van de diverse activiteiten
welke nu op onze website staan.
Afsluiting 1200 jaar Rosmalen, Empel, Engelen en Orthen - 16 januari 2016
Oudejaarsborrel De Boerderij - 27 december 2015
Indruk tentoonstelling 120 Rosmalense grote gezinnen - 25 oktober 2015
Opening tentoonstelling 120 Rosmalense grote gezinnen - 24 oktober 2015
Opbouw tentoonstelling 120 Rosmalense grote gezinnen - 24 oktober 2015
Historische dag Rosmalen - 17 juli 2015
Verenigingendag Rosmalen II, De grote quiz Rosmalen 1200 - 14 juni 2015
Verenigingendag Rosmalen I, Foto en Annenborch - 14 juni 2015
Archeologische vondsten in de huidige Groote Wielen - 14 april 2015
Officiële opening Maximakanaal - 5 maart 2015
Informatiebijeenkomst opening Maximakanaal - 4 maart 2015
Besloten bijeenkomst Stadhuis - 24 januari 2015
Publieksinformatiemarkt Stadhuis - 24 januari 2015

Studiedag: Social Media
Opzet
U maakt kennis met verschillende sociale media en krijgt inzicht in de samenhang
tussen de verschillende platforms. Hierdoor kunt u beoordelen welke sociale
media interessant kunnen zijn voor uw organisatie. U heeft tips gekregen om er
zelf succesvol mee aan de slag te gaan en de dialoog aan te gaan met het publiek.
En u leert de basisbeginselen van Twitter en Facebook voor zakelijk gebruik.
Doelgroep:
Leden van heemkundekringen en museummedewerkers die aan de slag willen met
social media voor hun organisatie, maar nog niet weten hoe. We gaan ervan uit
dat u bekend bent met het gebruik van internet (u weet hoe u moet zoeken op
internet, hoe u in verschillende vensters tegelijk werkt en hoe u inlogt)
Datum: 26 mei
Locatie: Erfgoed Brabant, Waterstraat 16,
’s-Hertogenbosch
Tijdstip: 10.00-16.00 uur
Kosten: € 60,- inclusief lunch.
Voor heemkundekringen die aangesloten zijn bij Brabants Heem is de cursus
gratis. (De Heemkundekring Rosmalen is aangesloten bij Brabants Heem !!!)
Maximum aantal deelnemers: 16
Inschrijven: Voor 19 mei via info@erfgoedbrabant.nl o.v.v. studiedag
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

