NIEUWSBRIEF 034 – JULI 2018
1E VOORWOORD DOOR DE NIEUWE VOORZITTER
Ruim een jaar geleden heeft de zittende voorzitter Wilma van Creij – van
Kasteren aangegeven, dat zij in 2018 volgens het rooster zou aftreden en zich na
ruim 10 jaar niet meer herkiesbaar zou stellen. In de jaarvergadering op 27
februari 2018 bedankt Henda Pennings – van de Leest, namens het bestuur,
Wilma voor haar nimmer aflatende inzet en betrokkenheid bij Heemkundekring
Rosmalen en de prettige manier van samenwerken binnen het bestuur.
Gelijktijdig met het
aftreden van Wilma
is, na enig lobbywerk van Piet
Korsten,
ondergetekende
Rien van den
Broek, met
instemming van
de algemene
ledenvergadering,
toegetreden tot het
bestuur. De taken
van de voorzitter
zijn netjes verdeeld
onder de zittende
bestuursleden, met de afspraak om voor de zomervakantie een nieuwe voorzitter
uit hun midden te kiezen.
Tijdens de bestuursvergadering op dinsdag 19 juni 2018 is in goed onderling
overleg afgesproken dat Rien van den Broek de taak van voorzitter op zich zal
nemen. Via deze ‘Nieuwsbrief’ worden alle leden op de hoogte gesteld.
Via onze eigen website, social media en publicaties in dag- en weekbladen
worden onze externe relaties geïnformeerd.

Wie is Rien ?
Geboren en getogen in Rosmalen, ik ben 63 jaar oud. Mijn jeugd heb ik
doorgebracht op Bruggen, ik woonde in ‘t straotje van d’n blauw’n horn
(Garstlandweg). In 1980 ben ik getrouwd met Diana van Erp en wonen sindsdien
op een van de Hoevens in Sparrenburg.
We hebben twee kinderen Evelien en Jeroen, die beiden niet meer thuis wonen.
Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in cijfers, ik heb dan ook (veelal in de
avonduren) een administratief financiële opleiding gevolgd. Op mijn 16e jaar ben
ik bij Heijmans Rosmalen begonnen met werken, bij de toenmalige
werkmaatschappij Koninklijke van Drunen.
In 1986 heb ik mijn uitdaging gevonden in het aanpassen van auto’s voor mensen
met lichamelijke beperkingen. Dit prachtige bedrijf ‘Bever autoaanpassingen’ in
Andelst (Betuwe) heb ik in 1994 kunnen overnemen van de oprichter. Wij passen
ca. 2000 auto’s per jaar aan, van eenvoudige linker gaspedalen tot joystick
besturingssystemen in auto’s.
We ontwikkelen,
produceren en
verkopen onze
eigen rem- en
stuursystemen en
hebben een eigen
autorijschool met
aangepaste
lesauto’s.
Foto van de website www.beverautoaanpassingen.nl

Bever werkt landelijk met vestigingen in Andelst, Breda, Bodegraven en Assen.
Onze High Tech elektronisch producten leveren we ook naar het buitenland,
voornamelijk in Europa, maar ook wel in Amerika en Israël.
Als eigenaar van Bever ben ik ca. 20 jaar voorzitter geweest van de branche
vereniging Auto Aanpassers Nederland (A.A.N.) onder de vlag van de RAI
Vereniging. Ik ben inmiddels aan het afbouwen en draag mijn bedrijf over aan
mijn zoon Jeroen en mede-directielid Jan Jonkheid.
Mijn hobby’s zijn voetbal bij OJC Rosmalen, ik heb zelf ca. 20 jaar gevoetbald op
recreatief niveau, ben daarnaast bijna 30 jaar jeugdleider, trainer en coach
geweest van vele jeugdelftallen en de laatste 10 jaar ben ik op zondag actief als
clubscheidsrechter bij de senioren-wedstrijden.
Verder ben ik lid van de Tennisvereniging Rosmalen om wekelijks een partijtje te
tennissen.

De Heemkundekring
Al enkele jaren draag ik Heemkundekring Rosmalen een warm hart toe.
Vorig jaar heb ik de cursus Rosmalogie gevolgd. Zoals jullie inmiddels hebben
begrepen wil ik graag op bestuurlijk niveau mijn steentje gaan bijdragen aan
Heemkundekring Rosmalen.
Mijn eerste taak is om meer structuur in onze vereniging aan te brengen, de
komende maanden gaan we werken aan een beleidsplan voor de komende jaren.
Uiteraard zal ik me bezig houden met de visie en de doelstellingen van onze
Heemkundekring en deze ook extern uitdragen. Onze vereniging heeft vele
enthousiaste en bekwame vrijwilligers, die met veel plezier met heemkunde bezig
zijn, maar soms ook behoefte hebben aan duidelijkheid, vanuit het bestuur gaan
we proberen deze duidelijkheid te verschaffen.
We zijn een gezonde vereniging,
die zijn financiële zaken goed op
orde heeft.
Dit willen we ook zo houden, het
aantal leden is hiervoor belangrijk,
maar we zullen ook een beroep
moeten doen op het Rosmalense
bedrijfsleven, we gaan de
Rosmalense bedrijven enthousiast
maken voor onze vereniging, zodat
ook zij hun steentje willen
bijdragen.
Ten slotte heeft ook de nieuwe
voorzitter al een droom, dat is een
gepaste huisvesting met een
permante expositieruimte voor
onze Heemkundekring Rosmalen.
Onze huidige huisvesting in Perron 3 is voor nu prima, maar de wens is toch een
huisvesting die beter bij onze vereniging past.
Genoeg geschreven voor deze ‘Nieuwsbrief’. Met enige regelmaat zal ik op
maandagavond in de Heemkamer in Perron 3 zijn. Wie mij wil ontmoeten kan
gewoon een e-mail sturen naar rienvdbroek@home.nl om af te spreken op een
van deze maandagavonden. Kan het niet wachten, bel dan gewoon naar 0651385849.
Heemgroet,
Rien van den Broek

IN MEMORIAM COR VERSTEGEN
Op 5 mei 2018 overleed onverwacht Cor
Verstegen, een van de eerste en meest trouwe
leden van Heemkundekring Rosmalen.
Cor is geboren in Rosmalen op 18 juli 1931
als tweede zoon van Jan Verstegen en Grada
van Oosterom. In 1956 trouwde hij met
Mieke van Bussel. Vader Jan had een bekend
schildersbedrijf en dus kwamen ook de zonen
in het bedrijf terecht. Cor bekwaamde zich in
het schildersvak en behaalde de nodige
vakdiploma’s.
Ongeveer 50 jaar geleden zag Cor in Den
Bosch een paar maquettes van huizen uit de
Vughterstraat. Hij dacht dat wil ik ook wel
eens maken, maar dan van oude panden uit
de Dorpsstraat in Rosmalen. Het idee werd
opgeslagen in zijn geheugen, want er was
toen nog geen tijd voor hobby’s. Toen na jaren de kinderen zelfstandig waren en
Cor wat meer vrije tijd had dacht hij weer aan het plan om maquettes te gaan
bouwen. De plek waar hij wilde bouwen had hij al. Een mooie grote zolder.
Cor wist al snel, door zijn innemende manier van omgaan met mensen, de
medewerkers van bouw- en woningtoezicht van de destijds nog gemeente
Rosmalen enthousiast te krijgen. Ze gingen zoeken naar de bouwtekeningen van
verschillende oude panden uit Rosmalen en met succes. Zo kreeg Cor b.v. van de
gehele westzijde van de Dorpsstraat de bouwtekening in handen. Maar ook van
andere karakteristieke panden uit Rosmalen. Het eerste gebouw dat hij maakte
was vermoedelijk het oude gemeentehuis een gebouw uit 1827, Dichtbij zijn
ouderlijk huis. Hij tekende de plattegrond op schaal uit op een plaat en vandaar
ging hij alles opbouwen. Alles moest kloppen. Hij kende al deze panden nog
vanuit zijn jeugd. Vele uren heeft Cor op zijn zolder zitten werken aan deze
prachtige miniaturen. Voor het maken van de daken had Cor wat moois bedacht.
Golfkarton bestaat uit twee vlakke lagen papier met een golflaag ertussen. Als je
nu een vlakke laag eraf haalt, dan komt er een prachtig pannendak tevoorschijn.
Even verven (dat was voor Cor een makkie) en klaar was het dak. Zo werkte Cor
gebouw na gebouw af en ontstond er een unieke verzameling oude panden in
miniatuur. Eind jaren negentig was zijn zolder vol en de bouwtekeningen
verwerkt, de drang om te bouwen werd minder.

Na een ongeluk met zijn fiets in Duitsland in 2002 veranderde het leven van
Cor volledig. Op zolder stonden nog alle maquettes. Wat doen we daar mee ?
Na familieoverleg werd besloten om de maquettes in bruikleen te geven aan
Heemkundekring Rosmalen. Maar Cor wilde wel zelf de regie houden.
Men moest eerst overleggen en toestemming vragen voor b.v. een tentoonstelling.
Op dinsdag 5 juni werd het tijdens de presentatie in
Perron-3 van het 3D-project (dat na een prettige
samenwerking met Erfgoed ’s-Hertogenbosch tot
stand was gekomen) als een groot gemis ervaren, dat
de maker van deze maquettes, Cor Verstegen er niet
meer bij kon zijn. Men had Cor graag als eregast
willen begroeten. Cor wist dat men bezig was met
deze 3D-aktie. En hij was daar best trots op. (Klik op de button op onze website)
Door de lancering van de 3D-versie kan iedereen voortaan genieten van dat stukje
vakwerk van die Rosmalense kunstenaar, wijlen Cor Verstegen.
Dit memoriam is een bewerking van een
door Jo Versteijnen aangeboden artikel

Deze en de
foto’s op de
volgende
pagina
bovenaan
door Frans
van den
Bogaard

KORTE TERUGBLIK OP DE PRESENTATIE VAN MAQUETTES IN 3D

Op dinsdag 5 juni 2018 opende wethouder Huib van Olden in Perron-3 de website
met maquettes van oude Rosmalense gebouwen. Jo Versteijnen lichtte e.e.a. toe.
HEEMKUNDEKRING-LEDEN IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
Drie leden van onze
Heemkundekring
werden donderdag
26 april 2018
Koninklijk
onderscheiden met
een benoeming tot
Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Gerrit Mol is sinds 2006 eindredacteur
van ons blad ‘Rosmalla’ en actief lid.
Wil van den Elzen
is sinds 2006 onze
vertegenwoordiger
in de gemeentelijke
straatnaamgevingscommissie.
Martien Veekens was tot 2006 bestuurslid, hoofdredacteur en
vormgever van ‘Rosmalla’ en vertegenwoordiger namens
Heemkundekring Rosmalen in de gemeentelijk straatnaamgevingscommissie.
Sinds 2009 draagt hij o.a. zorg voor de ‘Nieuwsbrief’ voor alle heemkundeleden

FILM LANDGOED COUDEWATER
Op dinsdagavond 22 mei en op vrijdagavond 22 juni verzorgde Heemkundekring
Rosmalen filmavonden in de kleine filmzaal van Perron 3, waarbij een film /
documentaire over landgoed Coudewater centraal stond. De makers van deze
film, Peter van Hoek en Piet Korsten, zijn lid van Heemkundekring Rosmalen.
Tevens werd een film vertoond over Peerke Smulders, gemaakt door Peter
Hendriks. Dit was een andere productie dan welke eerder vertoond werd in de
grote zaal van Perron-3. Deze film geeft in 18 minuten een korte inkijk in het
leven van Peer Smulders uit de Maliskamp die vorig jaar op 97-jarige leeftijd
door een noodlottig ongeval is overleden. De maker van deze film, Peter
Hendriks, kreeg het vertrouwen van Peer en maakte een schitterende film waarin
Peer spontaan zijn verhaal vertelde. Een mooie film over een markante man.
De beelden van de film over landgoed Coudewater hebben vooral betrekking op
de ontwikkeling van het landgoed vanaf 1437 tot heden. Aan de hand van foto’s,
film- en droneopnames wordt in een 40 minuten durende film een prachtig beeld
gegeven van die ontwikkeling, waarbij het laatste stuk van de film gewijd is aan
het Psychiatrisch Ziekenhuis Coudewater.
De belangstelling voor deze filmavond was overweldigend. Ook bij de extra
avond was de voorstelling in korte tijd uitverkocht.

Deze foto is
op vrijdag
22 juni 2018
gemaakt door
Sophie Fleur
Verbiesen
v.d. Ven

ACTIVITEITEN IN DE TWEEDE HELFT VAN HET JAAR 2018
Zaterdag 8 en zondag 9 september
Open Monumentendagen
Landelijk thema ‘In Europa’ / Tentoonstelling
Uw bestuur is bezig met de uitwerking van de juiste invulling
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk via onze website
Zaterdag 6 oktober t/m zaterdag 1 december
Cursus Rosmalogie deel 2
Zie de informatie over deze module op de volgende pagina

“De 2e cursus “Rosmalogie deel 1” is achter de rug en weer weten 13 mensen
alles over de historie van Rosmalen.”
Foto Peter van Hoek

Overige activiteiten in najaar 2018
Zie hiervoor hetgeen na het zomerreces op onze website
www.heemkundekringrosmalen.nl wordt geplaatst
Vrijdag 28 december
Oudjaarsborrel
In ‘De Boerderij’ aan de Pastoor Hordijkstraat in Rosmalen
van 14:30 – 17:00 uur voor alle leden, sponsors, collegaheemkundigen en ieder ander die ons een warm hart toedraagt.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE CURSUS ROSMALOGIE DEEL 2 (2018)
Hieronder het overzicht van de definitieve data van de cursus Rosmalogie deel 2.
De aangegeven data vallen op zaterdag. Er is al rekening gehouden met
feestdagen en vakanties. De lestijden zijn van 10:00 u – 12:.00 u met uitloopmogelijkheid tot uiterlijk 12:30 uur.
Het maximum aantal deelnemers voor deze cursus is 15. Bij meer dan voldoende
belangstellenden zal in het voorjaar 2019 wederom de cursus Rosmalogie deel 2
worden gegeven.
De cursus ziet er als volgt uit:
1. ‘De molens in Rosmalen’
René Vogels
2. Excursie Molen
3. Forten bij Rosmalen
Bas Bevaart
4. Opgravingen/museumbezoek Tim Verhagen
5. Rosmalen en het water
Wil Smulders
6. Rosmalen en WO II
Jan de Wit/Jos Korsten

6 oktober
13 oktober
20 oktober
3 november
17 november
1 december

De inleiders ontvangen van Heemkundekring Rosmalen de emailadressen van alle
deelnemers, zodat zij indien nodig nog informatie aan hen kunnen verspreiden.
Kijk vóór u naar een les komt nog even naar je email, zodat u zeker bent dat u
geen belangrijke informatie gemist hebt. Dit kan bijvoorbeeld ook een bericht van
uitval door ziekte of weersomstandigheden zijn.
U ontvangt aan het eind van de laatste les (1 december) een certificaat uitgereikt.
Aanmelden dient te geschieden bij de Werkgroep Rosmalogie. Dit is dan óf via
het mailadres pwmkorsten@gmail.com óf via petervanhoek@planet.nl.
Graag ontvangen wij van u uiterlijk 15 september per bank het inschrijfgeld voor
de cursus. Dit is een bedrag van € 50,= per persoon. Voor de deelnemers die al
eerder hebben deelgenomen aan Rosmalogie 1 2017 zijn de kosten € 25,=.
Ons IBAN-nummer luidt: NL53 RABO 0184 543 444 t.n.v. Heemkundekring
Rosmalen. Graag onder vermelding van je naam en ‘Cursus Rosmalogie deel 2’.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u altijd mailen naar pwmkorsten@gmail.com
(06-3756 7777) of petervanhoek@planet.nl (06-4644 5084)
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Rosmalogie
Peter van Hoek en Piet Korsten

BEELDBANK HEEMKUNDEKRING ROSMALEN
Heemkundekring Rosmalen zet bijna alle
historische foto's van gebouwen, straten, sporten,
families en personen op de sinds kort operationele
Beeldbank.
Ga naar website www.heemkundekringrosmalen.nl
en klik op de button 'Beeldbank Rosmalen' om
toegang te krijgen of zet de volgende link op de
Google-balk: http://www.beeldbank.heemkundekringrosmalen.nl/cgi-bin/fotos.pl
HULP GEVRAAGD VOOR INBRENGEN VAN BIDPRENTJES IN DE BEELDBANK.
Heemkundekring Rosmalen is
druk bezig om ook de bidprentjes
in de beeldbank in te brengen,
maar komt hierbij wat
computerhulp tekort.
Wat moet er gebeuren?
De bidprentjes zijn al in gescand
maar moeten tekstueel nog
ingebracht worden en hiervoor
zoeken we mensen, die na een
instructie onder leiding van Tiny
Kappen, een helpende hand
bieden. Heeft u wat computerkennis en wat tijd over, of wil u hierover nog wat
meer informatie? Neem dan contact op:
- op maandagavonden tussen 19.00 – 20.30 uur op telefoonnummer 073-5221832
- of door een email te sturen naar heemkundekring@kpnmail.nl.
AVG VANAF 25 MEI 2018 OOK VOOR ONZE HEEMKUNDEKRING VERPLICHT
Op de volgende
pagina vindt U
een Privacyverklaring zoals
deze door uw
bestuur voor U is
geformuleerd.
U wordt verzocht hier kennis van te nemen.

PRIVACYVERKLARING:
1

Heemkundekring Rosmalen vraagt aan haar leden de volgende gegevens:






Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon nummer
Email adres

2

Het doel van het verzamelen van deze gegevens is:
 Het toesturen van Heemkundeblad Rosmalla
 Het toesturen van relevante informatie van onze activiteiten
 Het innen van contributiegelden

3

Toegang tot de gegevens:
Secretaris, penningmeester en bestuur van Heemkundekring Rosmalen
hebben toegang tot de beveiligde gegevens.

4

Heemkundekring Rosmalen verstrekt nooit gegevens van leden aan derden.

5

Heemkundekring Rosmalen maakt geen gebruik van cookies, tracking of
reclame bij het toezenden van informatie aan leden.

6

Leden hebben het recht op te vragen welke gegevens van hem/haar worden
bewaard en het recht deze te (laten) wijzigen.

7

Heemkundekring Rosmalen maakt geen gebruik van andere websites dan die
verbonden aan Heemkundekring Rosmalen. ( In voorkomende gevallen
kunnen wij een link hebben met Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Wij verstrekken
geen informatie over onze leden in deze samenwerking.)

Namens bestuur Heemkundekring Rosmalen,
G.J.M. Birsak - Verhallen
secretaris.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2018
De inschrijving van Heemkundekring Rosmalen
voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018 van
Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. is positief
beoordeeld.
Wie kunnen er stemmen?
Klanten van de bank ontvangen voor de stemperiode een unieke code waarmee ze
kunnen stemmen. Van vrijdag 31 augustus t/m maandag 24 september brengen zij
via een stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een
warm hart toe dragen. Iedere klant ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal
twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.
Uw bestuur hoopt dat U uw medewerking wilt verlenen door zelf op ons te
stemmen en anderen te bewegen hetzelfde te doen.
AUTOMATISCHE INCASSO
Heemkundekring Rosmalen biedt u de mogelijkheid om uw jaarlijkse contributie
automatisch van uw bankrekening te doen incasseren.
Indien u dit wenst, dan kunt u een email sturen met uw gegevens en uw
bankrekeningnummer naar heemkundekring@kpnmail.nl en dan zal uw
contributie voortaan jaarlijks automatisch van uw bankrekeningnummer
worden afgeschreven.
CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN




Voor informatie, lidmaatschap en financiële zaken 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 contacten met de voorzitter mail naar rienvdbroek@home.nl

De sinds september 2009 verschenen ‘Nieuwsbrieven’ blijven raadpleegbaar op
onze website www.heemkundekringrosmalen.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

