NIEUWSBRIEF 033 – MAART 2018
VOORWOORD
Op dinsdag 27 februari 2018 (tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering)
nam Wilma van Creij – van Kasteren afscheid als voorzitter. In de volgende
‘Nieuwsbrief’ zal de nieuwe voorzitter zich voorstellen. De huidige bestuursleden
zullen dan de nieuwe voorzitter hebben gekozen. Momenteel nemen zij samen
nog de taken van de voorzitter op zich.
BESTE MENSEN
Er is mij gevraagd een afscheidswoordje voor de ‘Nieuwsbrief’ te
schrijven. Daar wil ik natuurlijk graag
gehoor aan geven, daarom bij deze een
niet te diepe duik in het korte
verleden.
Gedurende de tien jaar dat ik in het
bestuur zat is er veel gebeurd.
Eigenlijk is er van alles waar ik
meteen aan moet denken, véél
geweest; Er is veel georganiseerd, veel
gevierd, (te) veel verhuisd, (te) veel
afscheid genomen en bovenal is er
heel veel werk verzet door alle vrijwilligers en daarvoor wil ik eenieder bedanken.
Veel mooie herinneringen heb ik overgehouden aan de afgelopen tien jaar.
Heemkundekring Rosmalen is een mooie vereniging met een belangrijke taak.
Ik hoop dat dit altijd zo zal blijven en dat iedereen zich daar bewust van is.
Iedereen bedankt voor het vertrouwen, de prettige samenwerking en het fijne
contact.
Met vriendelijke groeten,
Wilma van Creij.

NOG EVEN TERUGBLIKKEND OP ONZE LAATSTE ACTIVITEITEN

Oudejaarsborrel
vrijdag 29 december 2017

Coördinatorenoverleg
woensdag 10 januari 2018

Dank aan de vrijwilligers
maandag15 januari 2018

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op dinsdag 27 februari 2018 in de Heemkamer Perron-3 te Rosmalen.
Aanwezige bestuursleden:
de dames W. van Creij-van Kasteren(voorzitter), H. Pennings-van der Leest
(penningmeester), T. Birsak-Verhallen, (secretaris), K. van der Doelen-Crane
(notulist) en de heer R. van Grunsven (lid).
Aanwezige leden:
hr./mw. G. v.d. Oever, J. Zantkuijl, B. van Hoek, P. van Hoek, P. Korsten,
J. Versteijnen, T. Kappen, R. Beekers, G. Mol, T. Kappen, M. Van Kesselvan de Donk, F. Verbunt, G. Neppelenbroek, R. van den Broek, H. Groenewoud,
J. van Kessel, J. Hoedemakers, M. Veekens, H. Maas, B van Rosmalen,
N. Spierings, J. Van Miltenburg. F. Coppens, F. v.d. Boogaard, H. Olivier,
B. Pennings, W. Coppelmans, H. Loeffen, Van de Meerakker, H. van Hunsel.
Afwezig met bericht van verhindering:
hr./mw. M. Van Kasteren, H. Savelkouls, M. Savelkous, W. Smulders,
P. Verstappen, M. van Heumen, A. de Visser, Fr. Driessen, W. v.d. Elzen,
R. Hoogeboom, J. Swanenberg, Tr. Versteijnen. S. Schuurmans-van Crey.
------------Opening en mededelingen door de voorzitter.
De voorzitter opent de
vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom.
Er wordt een minuut stilte in
acht genomen voor leden die
ons het afgelopen jaar zijn
ontvallen.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 februari 2017.
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.
Jaarverslag 2017.
Het jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.

Financieel verslag 2017 en begroting 2018.
Het financieel verslag van het jaar 2017 met de begroting 2018 wordt
tijdens de vergadering uitgereikt en de penningmeester geeft een
toelichting op de cijfers. Dit leidt niet tot verdere vragen.
Al met al kan men stellen dat 2017 voor wat betreft het bovenstaande een
rustig jaar is geweest, aldus de penningmeester.
Verslag van kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid.
Mevrouw Gera van de Oever krijgt het woord en leest het verslag van de
commissie voor. Hieruit blijkt dat de leden van de commissie (G. v.d.
Oever en de hr. H. Groenewoud de betreffende stukken in orde hebben
bevonden en de commissie verleent decharge aan de penningmeester over
het boekjaar 2017. De nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2018
bestaat uit: de heren H. Groenewoud en P. van Hoek. M. Veekens is
aangesteld als reserve-lid.
Bestuur.
Aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar is de voorzitter Wilma van
Creij-van Kasteren.
De heer Rien van de Broek heeft, conform de statuten, aan het bestuur
laten weten lid van
het bestuur te
willen worden
Tijdens de
vergadering wordt
er gestemd en
hieruit blijkt dat
ook de vergadering
eensgezind is dat
Rien van de Broek
met ingang van
heden deel uitmaakt van het bestuur. Rien, geboren en getogen
Rosmalenaar, stelt zich aan de vergadering voor.
Voorzitter Wilma spreekt een woord van dank uit aan de vrijwilligers en
het bestuur voor het vertrouwen in haar gesteld en de prettige en fijne
samenwerking gedurende de 10 jaar dat zij lid was van de
Heemkundekring. Vergezeld van een bloemetje voor de vertrekkende
voorzitter, spreekt Henda namens het bestuur Wilma toe. Zij bedankt haar
voor haar nimmer aflatende inzet die zij getoond heeft voor het wel en
wee van de Heemkundekring en alles wat daarmee samenhangt. Het was

een fijne tijd met haar samen te werken zowel als lid en de laatste 6 jaar
als voorzitter van het bestuur.
Wij wensen Wilma en haar gezin alle goeds voor de toekomst.
Rondvraag.
Hr. Tiny Kappen
geeft uitleg over
de deelname van
de Heemkundekring aan de
Beeldbank en
wat de
mogelijkheden
zijn voor zowel
leden als nietleden. Het is de
moeite waard om
kennis te nemen
van deze site.
http://www.beeldbank.heemkundekringrosmalen.nl/cgi-bin/fotos.pl
Hr. Nico Spierings merkt op dat het adres van de Heemkundekring op
internet nog niet is gewijzigd. Het probleem doet zich voor als men van
google gebruikt maakt. Hier valt weinig aan te doen.
Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

In het restaurant van
Perron-3 werd Wilma
nog door menigeen
persoonlijk dank gezegd.

CURSUS ‘ROSMALOGIE’
Op zaterdag 10 maart is de vernieuwde module ‘Rosmalogie’ van start gegaan
met het eerste deel van ‘1200 jaar Rosmalen in vogelvlucht’ (815 – 1815).
Het tweede deel (1815 – 2015) volgt op zaterdag 24 maart.
Daarna zijn er op 7 april, 21 april en 12 mei nog de onderdelen
‘De Sint Lambertuskerk’ tijdens een rondleiding, ‘Rosmalen toen en nu’ en
‘De geschiedenis van Coudewater’ tijdens wandeling .
In het najaar zal de cursus een vervolg krijgen met vijf andere onderwerpen.
Gedacht wordt aan: ‘De molens in Rosmalen’, ‘Rosmalen en het water’ +
wandeling, ‘Forten bij Rosmalen’, ‘De Tweede Wereldoorlog’ en tenslotte
‘Opgravingen/gemaal Empel’.
BEELDBANK HEEMKUNDEKRING ROSMALEN
Op zijn Facebookpagina schreef Tiny (Mjm Kappen) op 9 maart j.l.:
“Heemkundekring Rosmalen zet de komende tijd alle historische foto's van
gebouwen, straten, sporten, families en personen op de sinds kort operationele
Beeldbank. Op dit moment zijn al ruim 1.000 foto's geplaatst inclusief
beschrijvingen. Ga naar website www.heemkundekringrosmalen.nl en klik op
de button 'Beeldbank' om toegang te krijgen. Zoeken maar.....!”
=========================================================

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 het groene licht gegeven
voor de voorverkoop van het boek
'De molens van Rosmalen'.
Het boek telt 200 pagina’s en wordt uitgebracht op
A4 formaat. Het bevat meer dan 300 oude en
nieuwe foto’s, tekeningen en afbeeldingen, volledig
in kleur. De prijs van het boek bij voorintekening
bedraagt € 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.

BOEK OVER BRONNEN VAN COUDEWATER (CA. 1437-1637)
‘Rosmalla’ Jaargang 13, Nummer 2
(Juni 2003) telde 60 pagina’s waarin
het Rosmalense voormalige
Birgittijnse klooster (1437-1713) in
velerlei aspecten werd beschreven.
Historicus Lucas van Dijck besteedt
15 jaar later in een 530 pagina’s
tellend boek uitvoerig aandacht aan de
eerste twee eeuwen van het bestaan
van het klooster Mariënwater (Maria
ad Aquas Frigidas) en zijdelings ook
aan de uit het moederklooster
Koudewater voortgekomen dochterkloosters in de toenmalige Nederlanden.
Het boek wordt verlucht met een 30-tal afbeeldingen van vóór 1700.
De prijs van het boek bedraagt € 40,00 (inclusief BTW, exclusief portokosten).
Betaling dient pas na ontvangst te geschieden. Belangstelling voor deze uitgave
kan kenbaar worden gemaakt bij Joenvanaken@gmail.com

‘STROOMOPWAARTS ERFGOED MEIERIJSTAD’
De heemkundige kringen van SintOedenrode, Erp, Veghel en Schijndel zijn
dit jaar gastheer voor de 70ste editie van
de Brabantse Heemdagen. Deze vinden
ditmaal plaats op donderdag 2 augustus in
Sint-Oedenrode en op vrijdag 3 augustus
in Erp, Veghel en
Schijndel (in de
nieuwe gemeente
Meijerstad).
De deelnamekosten bedragen zoals gebruikelijk
€ 95,- per deelnemer. Dit is exclusief consumpties en
eventuele fietshuur.
Inschrijfformulieren moeten uiterlijk 31 mei 2018 in
het bezit zijn van het secretariaat Heemkundige Kring
‘De Oude Vrijheid’, Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR
Sint-Oedenrode; e-mail: secretariaat@oudevrijheid.nl
Nadere informatie is te vinden op http://www.brabantsheem.nl/0316-brabantseheemdagen-2-en-3-augustus-in-meierijstad.html

CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN


Voor 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

