
NIEUWSBRIEF  035 – DECEMBER 2018 

 
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden van Heemkundekring Rosmalen,  

 

Het eerste halfjaar als jullie voorzitter zit er bijna op. In dit half jaar heb ik kennis 

gemaakt met de vele actieve en betrokken vrijwilligers die onze Heemkundekring 

heeft. Naar buiten toe bouw ik langzaam maar zeker ook mijn netwerk rond 

Heemkunde en Erfgoed op.  

 

We hebben Heemkundekring Rosmalen begin september wederom weer prachtig 

op de Rosmalense kaart gezet met onze expositie van fraaie maquettes. Ruim 

1500 bezoekers hebben we mogen ontvangen tijdens de Open Monumenten 

dagen, de opening van het nieuwe centrum en het Komfestival. 

 

Vermeldingswaardig hier is zeker de benoeming van Jo Versteijnen tot 

‘Rosmalens vrijwilliger 2018’ op woensdag 7 november jl. (meer hierover op de 

middenpagina’s van deze ‘Nieuwsbrief’). 

 

Als voorzitter is het een van mijn taken om meer structuur in onze vereniging aan 

te brengen. We werken daarom volop aan het beleidsplan voor de komende jaren. 

In de eerstvolgende jaarlijkse ledenvergadering zullen we dit verder toelichten. 

Ook de organisatiestructuur krijgt de nodige aandacht. Ons collectieplan wordt 

onder de loep genomen, Wim van Son is gevraagd om dit verder te begeleiden en 

Wim zal (indien de leden tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

daarmee instemmen) tevens toetreden tot het bestuur van Heemkundekring 

Rosmalen.  

 

Zoals jullie allemaal weten heeft Tiny Kappen in de afgelopen jaren ongelooflijk 

veel en prachtig werk geleverd om alle fotomateriaal te registreren. Het resultaat 

is een fraaie Beeldbank op onze website met ruim 3000 foto’s. Nu moet de 

volgende stap worden gezet. Voor het uitbreiden en bijhouden van onze 

Beeldbank gaan we, in samenspraak met Tiny, een werkgroep vormen die zich 

hier mee bezig gaat houden.  



 

Heemkundekring Rosmalen zet bijna alle historische 

foto's van gebouwen, straten, sporten, families en 

personen op onze Beeldbank. Ga hiervoor naar de 

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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Begin oktober heb ik een kennismakingsgesprek gehad met Janneke Pander, 

directeur/bestuurder van ‘Ouderenzorg Annenborch’. Enkele weken geleden 

hebben we in een breder werkgroepverband gesproken over verdere 

samenwerking tussen ‘Ouderenzorg Annenborch’ en Heemkundekring Rosmalen, 

zoals tijdelijk en permanent exposeren van heemkundige objecten en het 

verzorgen van foto- en/of filmavonden in de ‘Annenborch’.  

 

Op het gebied van P.R. en communicatie gaat Ilse van Aggelen ons ondersteunen. 

Voor 2019 wordt er een plan gemaakt ter verbetering van onze interne en externe 

communicatie, het werven van nieuwe leden en het aantrekken van Rosmalense 

bedrijven/ondernemers die vriend van Heemkundekring Rosmalen willen worden.  

 

De cursus ‘Rosmalogie II’, opgezet door Piet Korsten en Peter van Hoek, kende 

20 deelnemers en is op 1 december succesvol afgesloten. In de eerste 

‘Nieuwsbrief’ van 2019 meer hierover. 

 

Gepaste huisvesting voor Heemkundekring Rosmalen is vooralsnog nog een 

droom; niettemin neem ik dit onderwerp mee in alle netwerkactiviteiten voor 

2019.  

 

Het einde van 2018 komt alweer in zicht. Ik wil hier alvast van de gelegenheid 

gebruik maken om iedereen te bedanken voor alle inzet in het afgelopen jaar en 

wens iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2019. 

 

Rien van den Broek, voorzitter 

 

P.S.: 

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 06-51385849.  

  

http://www.heemkundekringrosmalen.nl/
http://www.beeldbank.heemkundekringrosmalen.nl/cgi-bin/fotos.pl
mailto:rienvdbroek@home.nl


RENÉ VOGELS PRESENTEERDE HET BOEK ‘DE MOLENS VAN ROSMALEN  

Op dinsdag 4 september 2018 werd in een volle theaterzaal van ‘Perron-3’ de 

‘Bossche Monumentenavond’ gehouden, georganiseerd door de ‘Afdeling 

Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch’, de ‘Stichting ’s-Hertogenbossche 

Monumentenzorg’ en de Vereniging ‘Vrienden van de Molens van ’s-Hertogen-

bosch’. Na de pauze (waarin o.a. Rob Hoogeboom ‘zijn’ ‘Rosmalla’-bier 

presenteerde) werd het woord gegeven aan René Vogels, die ruim 30 jaar 

molenaar is van de Rosmalense standerdmolen uit 1732. Zijn voordracht ‘Zeven 

eeuwen malen voor boer, bakker en burger’ ging vooraf aan de presentatie van 

René’s boek ‘De Molens van Rosmalen’ door Wim Jansen met de aanbieding van 

het eerste exemplaar aan de Wethouder Erfgoed, mr. Huib van Olden. In het 212 

pagina’s tellend boek worden de tot op heden bekende acht Rosmalense molens 

behandeld door de auteurs Piet-Hein van Halder, Bert van de Wijgert, Wim 

Veekens, René Vogels en tenslotte (wijlen Felix Duffhues en) Krien van Hirtum. 

Dezelfde avond werd ook nog aandacht besteed aan het betoog ‘State of the 

Monument’ door Henk van Beers en de toekenning van de ‘Laureaat 2018’ aan de 

Stichting ABC. 

  

https://www.facebook.com/rob.hoogeboom.92?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAOAmQqt74YBj7RAaPupQ6QCznj28bYcKflGzF3gcBWILLgitywxDAR_L4FaVcvxhSAilfJCzc6Ff-S


EXPOSITIE MAQUETTES OUD-ROSMALEN EEN GROOT SUCCES 

 

In de periode van donderdag 6 tot en met 9 september 2018 organiseerde 

Heemkundekring Rosmalen een prachtige expositie van maquettes onder de naam 

‘Moment voor een Monument’. Rini Timmers stelde zijn leegstaande winkelpand 

aan De Driesprong belangeloos ter beschikking. Hier hebben wij als 

Heemkundekring Rosmalen de fraaie maquettes van oude panden en gebouwen in 

Rosmalen kunnen laten zien. Zoals bekend zijn deze maquettes gemaakt door de 

dit jaar overleden Cor Verstegen en aan Heemkundekring Rosmalen geschonken.  

(De 3d maquettes, gemaakt door Cor Verstegen, zijn te zien op onze website via 

de link: http://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/maquettes-3d ) 

 

Voor de eerste keer werd een bijzonder fraaie maquette van de Bossche Sint Jan 

ten toon gesteld, gemaakt door Rosmalenaar Riny van Hassel. Riny is in 2015 met 

zijn meerjarenproject begonnen. Tijdens de expositie was hij persoonlijk 

aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Dit prachtige bouwwerk was een 

echte publiekstrekker. Riny is samen met Heemkundekring Rosmalen op zoek 

naar een mooie permanente locatie voor de ‘Sint Jan’. Op donderdagmorgen 9 

september 2018 bracht ook burgemeester Jack Mikkers o.a. hiertoe een speciaal 

bezoek aan de tentoonstelling. 

 

Veel belangstelling, van met name de oudere mensen uit ‘Rosmolle’, trok ook de 

provisorisch ingerichte filmzaal waar doorlopend fraaie foto’s uit vroegere tijden 

werden getoond. 

 

Heemkundekring Rosmalen kijkt terug op een geslaagd evenement wat ca. 1.500 

bezoekers heeft getrokken. Met dank aan Rini Timmers voor het ter beschikking 

stellen van zijn winkelpand, aan René Holweg voor het beschikbaar stellen van 

zijn bestelbus en aan ‘Perron-3’ voor de ondersteuning van materialen, zodat 

ondermeer de maquettes optimaal belicht konden worden. 

 

Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers heeft 

Heemkundekring Rosmalen, tijdens de expositiedagen, het prachtige nieuwe 

centrum van Rosmalen in een bijzonder daglicht gezet, kijkende naar de vele 

eveneens prachtige pandjes en bouwwerken uit het verleden.  

Het verleden en de historie van Rosmalen, ons prachtige erfgoed, is belangrijk 

voor de toekomst van volgende generaties. Heemkundekring Rosmalen zou hier 

graag meer uitstraling aan willen geven. Om dit te kunnen realiseren hebben wij 

meer leden en vrijwilligers nodig. Ook bedrijven kunnen ons steunen door 

"Vriend van Heemkundekring Rosmalen" te worden. Het bestuur gaat verder 

actief op zoek naar een passende locatie met meer mogelijkheden voor 

permanente exposities van maquettes, schilderijen, voorwerpen etc. 

http://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/nieuws-h/249-expositie-maquettes-oud-rosmalen-een-groot-succes-2
http://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/maquettes-3d


  



JO VERSTEIJNEN GEKOZEN TOT ‘ROSMALENS VRIJWILLIGER 2018’ 

 

Woensdagavond 7 november 2018 is Jo Versteijnen onder valse voorwendselen 

meegenomen naar het ’S-PORTCAFE van Sportalliantie Rosmalen in Perron-3.  

Jo zou Rien van den Broek, voorzitter van Heemkundekring Rosmalen, onder-

steunen in een korte presentatie over Heemkundekring Rosmalen en de vele 

verhuizingen die er zijn geweest. Niets was minder waar, Het bestuur van 

Heemkundekring Rosmalen had Jo genomineerd als ‘Rosmalens vrijwilliger 

2018’, welke jaarlijks door Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) wordt 

gekozen. 

 

Na het inleidende programma van ’S-PORTCAFE werd eerst Stijn Lathouwers 

van MHC Mixed Hockeyclub Rosmalen als Rosmalens jeugdvrijwilliger 2018 

naar voren gehaald. Daarna was het de beurt aan Jo, volledig verrast werd hij door 

Adriënne Hazenberg, voorzitter RVC, ook naar voren gehaald. Wethouder Roy 

Geers feliciteerde Jo en overhandigde hem de fraaie Trofee behorende bij 

Rosmalens vrijwilliger 2018. 

 

In een kort interview vertelde Jo aan Adrienne nog even wat hij allemaal aan 

vrijwilligerswerk heeft gedaan, naast de 40 jaar die hij bij Grasso in ’s-Hertogen-

bosch heeft gewerkt. Voor diegene die het nog niet wisten wat Jo allemaal heeft 

gedaan, hier een korte opsomming: Eind jaren zestig, begin jaren zeventig was Jo 

vele jaren actief als trainer, leider bij v.v. OJC Rosmalen, waar hij overigens zelf 

ook nog verdienstelijk in het 2e elftal heeft gevoetbald. Ook was Jo ruim 12 jaar 

actief in de redactie en als fotograaf bij de ROS-kabelkrant. 

 

De afgelopen 15 jaar kennen we Jo als vrijwilliger met zijn niet aflatende inzet 

voor Heemkundekring Rosmalen. Als geboren en getogen Rosmalenaar weet hij 

werkelijk alles over vroeger. Jo beheert het archief, is actief met exposities, 

repareert kleine beschadigingen aan onze fraaie maquettes, digitaliseert foto’s en 

geeft informatie over historische vraagstukken, etc.  Gelijktijdig is hij ook nog 

samen met zijn vrouw Truus actief als vrijwilliger op ‘Mariaoord’ en dat allemaal 

op een fraaie leeftijd van 80 jaar.  

 

Nadat Jo de bloemen en de Trofee in ontvangst had genomen werd hij door een 

groot aantal aanwezige vrijwilligers van Heemkundekring Rosmalen in de Foyer 

van Perron-3 gefeliciteerd en werd er onder het genot van een drankje gezellig 

nagepraat. 

 

Heemkundekring Rosmalen is buitengewoon trots op Jo. De eretitel ‘Rosmalens 

vrijwilliger 2018’ is hem dan ook van harte gegund.  



  



RINY VAN HASSEL WERKT VERDER AAN MAQUETTE SINT JOSEPHSCHOOL 

 

“Wat zijn ogen zien, maken zijn handen” wordt er wel eens gezegd. Natuurlijk is 

het hierbij handig dat je tekeningen en foto’s hebt als je een maquette gaat maken. 

Een paar pagina’s terug in deze ‘Nieuwsbrief’ kun je de door Riny in 2500 uren 

gemaakte prachtige maquette van de Bossche Sint Jan (schaal 1:75) bewonderen.  

 

Maar er is natuurlijk meer. De 71-

jarige Riny heeft eerder dit jaar van de 

Maria-meisjesschool een maquette 

gemaakt. Dan kan het bijna niet anders 

dan dat ook de St. Josef-jongensschool 

van balsahout gemaakt moet worden. 

 

De contouren zijn op de foto hiernaast al 

goed te zien. Let wel de maquette is de 

situatie eind jaren dertig, met Riny 

peinzend op de achtergrond: “Hoe doe 

ik dat met het dak?”. 

 

Later, in de zestiger jaren, is de 

jongensschool nog verder uitgebreid met 

twee klaslokalen (zie aan de rechterkant 

op onderstaande foto uit 1971). 

 

 

 

 

Met dank aan Riny van  

Hassel is Heemkundekring  

Rosmalen aan het eind van  

het jaar 2018 weer twee  

zeer fraaie maquettes rijker. 

 

 

  



VRIJWILLIGERS ZIJN  

DE HOOFDSPONSOREN VAN EEN HARMONIEUZE SAMENLEVING 

 

 
 
“Vrijwilligers zijn ook sponsors. Stille sponsors. Het mooie van een dorp werkt in het 

verborgene en houdt daar de gemeenschap overeind.” (Uit Weekblad ‘Eyckelbergh’) 

Op de foto de 84-jarige Piet Verstappen (postbesteller te Rosmalen van 1954 tot 

1992) die op maandagavond 5 november 2018 in het heemhuis de oude uitgaven 

van het kwartaalblad ‘Rosmalla’ aan het ordenen is. 

 

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.  

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.  

  

mailto:heemkundekring@kpnmail.nl


RABOBANK  CLUBKAS CAMPAGNE 2018 

 

Op maandagavond 1 oktober 2018 kreeg 

Heemkundekring Rosmalen bezoek van Mirjam 

Reijs van de Rabobank. Zij overhandigde de 

penningmeester Henda Pennings-van der Leest 

een cheque van € 1.220,56, 

verkregen via de 292 stemmen 

die op de Heemkundekring 

Rosmalen werden uitgebracht 

tijdens de ‘Rabo Clubkas 

Campagne’, gehouden van 

vrijdag 31 augustus t/m maandag 24 september 2018.  

 

Uw bestuur dankt iedereen die zijn/haar stemmen aan ons heeft willen geven. 

 

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. 

  

mailto:heemkundekring@kpnmail.nl


BRABANTS HEEM ‘NIEUWSBRIEF’ 

 

Sinds september 2018 verschijnt er elke maand een ‘Nieuwsbrief’!  

Aanmelden voor deze ‘Nieuwsbrief’ kan met een kort mailtje aan: 

tjeuvanras@brabantsheem.nl 

 

TENTOONSTELLING 'DE STAD ALS KLOOSTER' 

 

Tot 28 januari is in het ‘Museum voor Religieuze Kunst’ te Uden (het vernieuwde 

‘MRK Uden Kunst, Klooster, Kruidentuin’) de tentoonstelling 'De Stad als 

Klooster. Lezen, schrijven, leven in de late Middeleeuwen.' te bezichtigen.  

De tentoonstelling behandelt een nieuw inzicht over de rijke leescultuur en 

devotie in zowel klooster als onder de middenklasse in de stad gedurende de late 

Middeleeuwen. 

Zoals bij velen bekend, bevat dit museum bijzondere topstukken die vóór 1713 

nog aanwezig waren in de ‘Abdij Koudewater’ (‘Mariënwater’) te Rosmalen.  

 

EEN VOETBOEI UIT ROSMALEN 

 

Op 30 augustus 2018 plaatste Erfgoed 

’s-Hertogenbosch op haar Facebook-

tijdlijn een foto van een ‘voetboei’. 

Deze was gevonden tijdens de 

opgravingswerkzaamheden in 1986 te 

Rosmalen op de plaats waar tot 1 juli 

1485 eens het kasteel ‘Rodenborch’ 

stond en tot in 1582 het Augustinessen-

klooster ‘Annenborch’.  

Voor meer informatie verwees 

genoemde tijdlijn naar de link 

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/verhalen/een-voetboei-uit-rosmalen.  

Het daarin geschreven artikel is bijna drie maanden later door Eva van den Hurk 

van ’t Klooster overgenomen in ‘Bossche Kringen’ (jrg.5, nr.6, nov.2018, 

pag.26/27). Ook in dat artikel staat o.a.: “Rosmalen was in de 15e eeuw 

waarschijnlijk een heerlijkheid” Onze al jarenlang trouwe ‘Rosmalla’-lezers 

weten echter, dat alleen Ridder Jan van Baexen als ‘Heer van de Heerlijkheid 

Rosmalen’ van 1505 tot 1511 uit diverse bronnen bekend is (zie de drie nummers 

van de 7e jaargang van ‘Rosmalla’ uit 1997). En zolang er geen tegendeel kan 

worden bewezen blijft Ridder Jan van Baexen (voorlopig) nog steeds de enige 

‘Heer van de Heerlijkheid Rosmalen’ ooit. 😉 

 

  

mailto:tjeuvanras@brabantsheem.nl
https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/verhalen/een-voetboei-uit-rosmalen


CURSUS SOCIAL MEDIA KRIJGT VERVOLG 

 

De cursus ‘Social Media’ van Brabants 

Heem op 24 november in Oirschot was 

volgeboekt. Maar er volgen er nog meer, 

op andere locaties in onze provincie. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden 

over deze nieuwe data, meld u dan aan. 

Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn o.a.: 

• de verschillende social media 

• waarvoor kun je social media gebruiken 

• eenvoudige en snelle tips 

• aandacht voor de veiligheid internet/social media 

De cursus is voor heemkundekringen/erfgoedverenigingen die aangesloten zijn bij 

Brabants Heem gratis. 

Kopieer in je internetbrowser: https://goo.gl/forms/1gVYk9wH6q2MySzd2 

 

AFSLUITING 2018 MET TRADITIONELE OUDEJAARSBORREL 

 

Vrijdag 28 december 

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.  

Door uw bestuur zal de officiële uitnodiging en wenskaart met de 

geplande activiteiten binnenkort separaat worden verstuurd. 

 

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 (d.d. 21-11-2018) 
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