NIEUWSBRIEF 032 – DECEMBER 2017
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste mensen,
Gedurende de overpeinzingen voor mijn inbreng van deze ‘Nieuwsbrief’, viel het
mij op dat eigenlijk alle teksten te maken hebben met een afscheid. Het is de
laatste ‘Nieuwsbrief’ van dit jaar, het afscheid van 2017. Liefst drie keer is er nu
tevens een ‘In Memoriam’ geschreven; het afscheid van drie bekende personen.
Dit is het ‘t laatste voorwoord wat ik voor u schrijf. Op dinsdag 27 februari 2018
(tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering) neem ik afscheid als voorzitter
van onze mooie vereniging. Over deze beslissing kan ik kort zijn: het ontbreekt
mij gewoon aan tijd om deze taak nog voor 100 % uit te kunnen voeren. En dan is
het goed om een keuze te maken. In februari ben ik toch aftredend, dus dat maakt
het wel gemakkelijker. Een opvolger is er nog niet, dus als u iemand kent die de
voorzittershamer van mij over wil nemen, laat het ons weten. Misschien hebt u
zelf interesse…
Hopelijk kan ik u de hand schudden op onze Oudejaarsborrel op vrijdag 29
december in ‘De Boerderij’ aan de Pastoor Hordijkstraat (Kattenbosch), of
natuurlijk op de laatste dag van mijn voorzitterschap, tijdens de Algemene
Ledenvergadering op 27 februari 2018. Is dit niet het geval, dan komen we elkaar
waarschijnlijk nog wel eens tegen in het Rosmalense…
Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik om u alvast een prettig en positief
2018 te wensen.
Tot ziens!
Met vriendelijke groeten,
Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter

IN MEMORIAM THEO DERKSEN
Op zijn fiets, hoedje op, blik vooruit, richting het dorp of juist met zijn
boodschappen weer naar huis… zo heb ik hem vanuit mijn winkel de afgelopen
jaren regelmatig voorbij zien komen…
Een vriendelijke, bescheiden en
geïnteresseerde man… zo heb ik hem
leren kennen via onze
heemkundekring. Een zeer goed
redenaar ook… het was nooit een straf
om naar hem te luisteren. Meneer
Derksen was iemand die met
vriendelijke, mooie woorden toch een
duidelijke boodschap kon neerzetten…
en dan denk ik terug aan zondag 12
januari 2014, de dag waarop de
receptie van ons 25-jarig bestaan werd
gehouden. Als mede-oprichter en
eerste voorzitter van onze mooie
vereniging hield hij een speech waarin
hij terugblikte in de tijd. De zaal was
gevuld met leden, sponsors, vrienden,
bekenden en een aantal leden van het
college en de gemeenteraad. Aan het
eind van zijn speech richtte hij het
woord voornamelijk tot de laatst
genoemden. In het kort kwam het er
op neer dat na 25 jaar rondzwerven van de ene naar de andere locatie een eigen
heemhuis het mooiste cadeau voor Heemkundekring Rosmalen zou zijn. Meneer
Derksen werd beloond met een daverend applaus van de aanwezigen. Niemand
had hem gevraagd dit te doen… het kwam gewoon vanuit zijn hart…
Theo Derksen, een gerespecteerd man. De man die één jaar voorzitter wilde zijn,
omdat er verder geen gegadigden waren. Maar ook de man die tien jaar met veel
plezier is gebleven… wij blijven hem daar dankbaar voor.
Ons enige erelid - Theo Derksen - is overleden op 13 september 2017 in de
leeftijd van 95 jaar. Rosmalen is door zijn dood weer een stukje levende
geschiedenis verloren…

IN MEMORIAM JAN HOOFS
Op 16 oktober bereikte ons het droevige nieuws dat Jan Hoofs op zaterdag 14
oktober was overleden. Jan was jarenlang lid van onze vereniging en maakte drie
jaar als vice-voorzitter deel uit van het bestuur (2001 – 2004).
Jan heeft menig Rosmalenaar vastgelegd
op geluid- en/of beeldband. Denk daarbij
aan de films ‘Toen stond de trein stil…!’,
‘Dr. Schade’ en ’n Muffelke Rusmolle.
De laatste is door ons op 11 oktober j.l.
nog aan het publiek getoond. Verder is
Jan ook zeker bekend door de
programma’s voor de ROS: ‘t R'smòlles
k’tierke. Jan heeft met het beoefenen van
zijn hobby’s door de jaren heen een mooie
verzameling aan Rosmalens erfgoed
achtergelaten.
Jan stoorde zich aan het feit dat er zo
roekeloos met allerlei zaken om gegaan
werd en riep op zuiniger te zijn op de
dingen die Rosmalen rijk was/is.
Bovendien was hij (mede)oprichter van een aantal verenigingen en/of stichtingen,
zoals de Jeugdraad van XI en ’t Vennenhof.
Bedankt Jan, voor je inzet voor behoud en uitbreiding van Rosmalens erfgoed.

ACTIVITEITEN DECEMBER 2017 / VOORJAAR 2018
Vrijdag 29 december: Oudejaarsborrel.
In ‘De Boerderij’ aan de Pastoor Hordijkstraat in Rosmalen
Van 14:30 – 17:00 uur voor alle leden, sponsors, collega- heemkundigen
en ieder ander die ons een warm hart toedraagt.
Dinsdag 23 januari 2018: Zeer interessante film over Dr. Schade
Op dinsdag 23 januari om 20.00 uur vertoont Heemkundekring Rosmalen
in de kleine filmzaal van Perron-3 de film over dokter Schade.
Deze zeer interessante documentaire van Jan Hoofs en cameraman Marcel
van Grinsven gaat over dokter H. Schade, zoon van Duitse ouders,
geneesheer / directeur op Coudewater van 1927 tot eind oktober 1944.

Na de bevrijding in 1944 werd hij door de binnenlandse strijdkrachten
gearresteerd en ten onrechte elf maanden gevangen gehouden in
voormalig Kamp Vught. Na zijn vrijlating duurde het nog tot eind '46
alvorens zijn onschuld kon worden vastgesteld.
In 2011 is deze film twee keer vertoond vanwege de grote belangstelling.
Hieruit blijkt al dat het zeker de moeite waard is om aanwezig te zijn.
Na afloop is er een boekje (Rosmalla Extra) te koop waarin de hele
geschiedenis van ‘Het drama Dr. H. Schade’ beschreven is.
Om zeker te zijn van een plaats kunt U reserveren bij Wilma van Creij,
telefonisch op 06-21456545 of via e-mail wilmaheem@gmail.com
De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Entree is € 5,00, voor onze leden is deze gratis.
Dinsdag 27 februari 2018: Algemene Ledenvergadering
Tijdens deze jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering zal Wilma
van Creij afscheid nemen als voorzitter van Heemkundekring Rosmalen.
De agenda en eventuele bijlagen worden begin februari aangeboden.
Het verslag van de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering is reeds
via Nieuwsbrief 030 (april 2017) verspreid en (mocht men deze niet meer
hebben) voor heemkundekringleden na te lezen op de eigen website.

IN MEMORIAM MARY HEIJMANS
Net vóór het ter drukker gaan van deze
‘Nieuwsbrief’, ontvingen wij op zondag 26
november het droevige nieuws dat Mary
Heijmans ’s morgens was overleden.
Mary sloot zich medio 2013 aan bij onze
maandagavondgroep. Hij was actief bij het
verwerken van bidprentjes en heeft in 2016
ook zijn bijdrage geleverd aan ons boek
‘Rosmalen 1200’. Door dit laatste werd hij
min of meer gegrepen door het onderwerp
‘het uitgaansleven in Rosmalen’. Zijn wens
om hiermee aan de slag te gaan en het te
maken tot iets tastbaars heeft hij helaas niet
meer kunnen verwezenlijken.
Bedankt Mary voor je inzet voor onze
vereniging.

CURSUS ROSMALOGIE WEER VAN START
Op zaterdag 10 maart staat de eerste les van de cursus Rosmalogie gepland.
Deze cursus bestaat uit vijf lessen:
Twee lessen over de geschiedenis van Rosmalen, een les over de SintLambertuskerk, de geschiedenis van Coudewater en Rosmalen toen en nu.
De cursus bevat ook een tweetal rondleidingen en aan het eind van de cursus kunt
u de informatie van de lessen nog eens doorlezen in de uitgereikte syllabus.
De kosten van de hele cursus bedragen 50 euro per persoon.
U kunt zich alvast opgeven bij Wilma van Creij, telefonisch op 06-21456545
of via e-mail wilmaheem@gmail.com

In het najaar
zal de cursus
een vervolg
krijgen met
vijf andere
onderwerpen

VERGEET U ONZE DECEMBERZEGELS NIET?
Dit jaar, om precies te zijn met Open Monumentendag in september, heeft onze
Heemkundekring een Decemberzegel op de markt gebracht. De afbeelding op de
zegels is de Rosmalense standerdmolen in de sneeuw, toepasselijk dus bij de tijd
van het jaar.
Deze Decemberzegels zijn officiële zegels en kunnen in de kerstperiode gebruikt
worden, net als de decemberzegels van PostNL. Ze worden door ons te koop
aangeboden voor 10 euro per vel. De oplage is maar 100 vellen van 10 zegels,
waardoor het dus wel een echt collectorsitem is. Er zijn nu nog een kleine 40
vellen over.
Verkoop is alléén mogelijk op maandagavond tussen 19.00 en 20.30 uur in onze
Heemkamer op het volgende adres:
Heemkundekring Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1R in Rosmalen (ingang B van
Perron-3, daar waar ook de huisartsen te vinden zijn).

BOEK OVER ROSMALENSE MOLENS VERSCHIJNT IN NAJAAR 2018
Op de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 'Vereniging Vrienden van de
Molens van ’s-Hertogenbosch' op 21 oktober 2017 werd in de Flik Flakhal
symbolisch het groene licht gegeven voor de voorverkoop van het boek
'De molens van Rosmalen'.

Het bestuur van de 'Vereniging Vrienden van de Molens
van 's-Hertogenbosch' samen met de auteurs.
foto © rob hoogeboom, 21 oktober 2017.
Al in het begin van de oprichting van deze vereniging is de wens ontstaan om een
overzicht te maken van de molens die hebben gestaan langs de stadswal van
’s-Hertogenbosch. Dit onderzoek is nog steeds lopende. Maar door dit onderzoek
is ook veel boven water gekomen over de geschiedenis van de molens in
Rosmalen.
In 2010 is besloten om een boek uit te brengen over de molens van Rosmalen.
Dit betreft een periode van zeven eeuwen over het malen voor de bakker, boer en
burger. Met dit boek staat een schat aan informatie over al deze molens.
Niet alleen het bekende maalproces maar ook het slaan van olie, het opvoeren van
water in de polders en landerijen. De mensen die deze molens bedienen, de
molenaars, de molenmaker, molentaal en molenaarstermen passeren de revue.
Het werpt een blik in het leven van molens als industrieel erfgoed en hun rol in de
gemeenschap.

De voorverkoop van het boek, op A4
formaat, 200 pagina’s met meer dan
300 oude en nieuwe foto’s, tekeningen
en afbeeldingen, volledig in kleur, is
mogelijk vanaf heden..
De voorverkoop is nu gestart en met
een bestelformulier is de prijs van het
boek bij voorintekening € 19,95.
Het boek verschijnt op zondag 9
september 2018 tijdens Open
Monumentendag.
Meer informatie op
www.bosschemolens.nl of een e-mail
naar het secretariaat van de vereniging
eamjverhoeven@planet.nl.
Rob Hoogeboom voor Bastion Oranje

MEDEDELINGEN VAN BRABANTS HEEM
De website www.brabantsheem.nl en www.facebook.com/brabantsheem bieden
naast actualiteiten de mogelijkheid om de aandacht te vestigen op evenementen,
tentoonstellingen, boekpresentaties en andere activiteiten van bij Brabants Heem
aangesloten heemkundekringen, maar ook om interactief ervaringen uit te
wisselen, onderwerpen aan te kaarten of te
reageren op gebeurtenissen. Bijdragen van
heemkundekringen zijn meer dan welkom voor
alle uitingen. Streven is om na ontvangst van
berichten die zo snel mogelijk te publiceren via
de website en facebook en daar eventueel later
uitgebreid op terug te komen in ‘De Koerier’.
‘De Koerier’ (in een nieuwe vormgeving en ook
vindbaar op de website www.brabantsheem.nl )
verschijnt in 2018 vier keer (februari/maart , juni/juli, aug./sept., nov./december.
De 70e Brabantse Heemdagen worden in 2018 gehouden op donderdag 2 en
vrijdag 3 augustus in Meierijstad (Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel).

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 heemkundekring@kpnmail.nl of
bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur: 073-5221832 of
kom naar de Heemkamer (Hoff van Hollantlaan 1R, 5243 SR Rosmalen)
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

