NIEUWSBRIEF 040 – MAART 2020

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste leden van Heemkundekring Rosmalen,
Laat ook ik maar beginnen met de actualiteit van
vandaag. Het corona-virus houdt ons Brabanders
flink bezig en vraagt aandacht en maatregelen van
ons allemaal. Uiteraard volgen wij als bestuur de
berichtgeving en adviezen van de officiële
instanties nauwgezet. Op basis van alle
ontwikkelingen zijn alle geplande activiteiten,
bijeenkomsten en vergaderingen van onze
Heemkundekring tot en met dinsdag 31 maart a.s. opgeschort en zal ook ons
Heemhuis in Perron-3 gesloten blijven. Het is alleszins onduidelijk hoe nu verder
na 31 maart. We houden u via onze website op de hoogte.
Wat gaat het allemaal snel. Na ’n winter van niks zien we het voorjaar al weer
opkomen. Om te beginnen kunnen we vaststellen dat 2019 een mooi en zeker ook
intensief jaar was voor onze vereniging. Mede dankzij de inzet van al onze
betrokken vrijwilligers kunnen we hier met een positief gevoel op terugkijken.
Ook in het nieuwe jaar zijn er bij onze Heemkundekring volop activiteiten en
veranderingen. We hadden een gezellige Nieuwjaarsborrel op zondag 26 januari
in De Kentering en een redelijk bezochte Algemene Ledenvergadering op dinsdag
18 februari. De start van de cursus Rosmalogie was op zaterdag 15 februari en
onze eerste filmavond al op woensdag 29 januari. Verderop in deze Nieuwsbrief
meer informatie en foto’s. Advies: kijk ook regelmatig op onze website
www.heemkundekringrosmalen.nl voor informatie over onze activiteiten.
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Zoals jullie wellicht al begrepen hebben, heeft er een forse bestuurswisseling en
verandering plaatsgevonden. Tijdens de laatste ALV hebben wij afscheid
genomen van onze bestuursleden Truus Birsak-Verhallen (secretaris), Henda
Pennings-van der Leest (penningmeester), Kitty van der Doelen-Crane (lid) en
Rien van Grunsven (lid). Ook langs deze weg wil ik Truus, Henda, Kitty en Rien
nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid als bestuurslid
van onze Heemkundekring, gedurende een lange reeks van jaren.
In de afgelopen maanden hebben we onze interne organisatie kritisch tegen het
licht gehouden en zijn we daarnaast ook op zoek gegaan naar nieuwe
bestuursleden. In de nieuwe organisatie gaan we werken met een Algemeen
Bestuur en een Dagelijkse Bestuur met daaronder een vijftal werkvelden.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het werkveld Facilitaire
Ondersteuning. Zij komen regelmatig bij elkaar voor de dagelijkse gang van
zaken. In het Algemeen Bestuur zitten naast het Dagelijks Bestuur nog vier
andere bestuursleden die elk verantwoordelijk zijn voor een werkveld. Het ligt in
de bedoeling om met het Algemeen Bestuur elk kwartaal bij elkaar te komen om
de voortgang van de werkvelden te bespreken en plannen voor de toekomst te
maken.
Graag heet ik onze nieuwe bestuursleden,
Willem van Rosmalen (secretaris), Harry
Heijmans (bestuurslid werkveld communicatie en
P.R), Peter van Hoek (bestuurslid werkveld
activiteiten), Hans Groenewoud (bestuurslid
werkveld beheer collecties) en Piet Korsten
(werkveld educatie en jeugd) van harte welkom.
Wim van Son was al bestuurslid en gaat de
functie van penningmeester op zich nemen. Natuurlijk wens ik iedereen veel
succes. In deze Nieuwbrief ziet u ook ons nieuwe organisatieschema. Het lijkt wat
statisch maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ter illustratie wordt het schema
daarom eveneens in netwerk-vorm weergegeven.
Als laatste nog een compliment aan Febe Ricken. Zij heeft in de afgelopen tijd
een groot deel van de taken van Truus overgenomen. Ook in de toekomst zal zij
het bestuur en de werkvelden blijven ondersteunen waar nodig.
Rien van den Broek, voorzitter
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IN MEMORIAM NICO SPIERINGS
Op vrijdag 20 december 2019 is plotseling onze
trouwe en betrokken vrijwilliger Nico Spierings
op 82-jarige leeftijd overleden. Nico werd
geboren op 5 december 1937 en is opgegroeid in
de Molenstraat (tegenwoordig Heer en Beekstraat)
in Rosmalen. Hij was ook wel bekend als Nico de
Flip. Deze Rosmalense bijnaam van Nico, maar
ook van zijn vader, stamt uit het verre verleden,
omdat ooit ergens in zijn familie de naam Flipse
voorkwam. In 1965 trouwde hij met zijn liefde,
Zus van de Ven uit de Maliskamp. Nico en Zus
kenden elkaar het afgelopen jaar al 60 jaar en waren 54 jaar getrouwd.
Nico was het prototype van ‘Niet lullen maar poetsen’. Een stille werker en geen
prater maar meer een doener, ook in z’n werk. Nico ging naar school om
meubelmaker te worden, maar hij werd postbode in Rosmalen. Samen met Zus
heeft hij van 1969 tot en met 1984 een winkel in kleding en fournituren gerund
aan de Dorpsstraat, op de locatie waar nu Eetcafé de Likkepot is gevestigd.
Nico was jarenlang als vrijwilliger betrokken bij onze Heemkundekring.
Ooit begonnen op Landgoed Coudewater en daarna in ons huidige Heemhuis in
Perron-3. Altijd stond hij klaar om te helpen bij welke activiteit dan ook.
Het liefst bezig met z’n handen waarbij onder andere alle knipselkranten door zijn
handen zijn gegaan. Maar vooral geen inzet van modern hulpmiddel, zoals een
computer. Nee, dat was echt niets voor hem. Wat hem ook sierde: dat hij altijd
een luisterend oor bood of in was voor zomaar een praatje.
Maar Nico deed meer. Hij zorgde bijvoorbeeld ook voor het benodigde onderhoud
op het kerkhof bij de Lambertuskerk. Maar ook op Mariaoord was hij samen met
zijn Zus op zondag actief. Zij waren daar aanwezig om ondersteuning te geven en
mensen te begeleiden naar de Kapel voor de zondagsdienst.
Wij wensen zijn vrouw Zus, de kinderen John met Sylvia, Eric met Mariët en
Wilbert met Irma en de kleinkinderen Merel, Joanne met Kylian en Cathy heel
veel sterkte. Moge de vele mooie herinneringen aan Nico hierbij een troost en een
bron van kracht zijn.
Bestuur Heemkundekring Rosmalen
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NIEUWJAARSBORREL
Door het plotselinge overlijden van onze
vrijwilliger Nico Spierings op 20 december is onze
traditionele Oudjaarsborrel verzet naar zondag 26
januari en werd het dus een Nieuwjaarsborrel.
Het was een gezellig samenzijn in de Blauwe Zaal
van De Kentering, met een grote opkomst van
leden
Met ondersteuning van een PowerPointpresentatie blikte voorzitter Rien van den
Broek uitgebreid terug op het jaar 2019 en gaf uitleg over de organisatieaanpassingen en wijzigingen in het bestuur.

Een uitgebreide foto-rapportage staat op onze website.
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ACTIVITEITEN/AGENDA 2020
BELANGRIJK:
Door alle maatregelen rond het corona-virus kunnen activiteiten worden
afgelast of opgeschort. Kijk altijd op onze website voor de laatste informatie
over onderstaande activiteiten.
Woensdag 1 april

Lezing Stadsarcheoloog Roland van Genabeek
i.s.m. met Hevo Rosmalen in ‘De Ontmoeting’
Aanvang 19:30 uur. Toegang gratis.

Donderdag 9 april

1e vergadering Algemeen Bestuur

Zaterdag 11 april

Dagtocht naar de Belgische Westhoek
Overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog
Vertrek om 08:00 uur vanuit Den Bosch

Zaterdag 25 april

Lezing Ad Hermens. Locatie en tijd nog te plannen.

Dinsdag 5 mei

Herdenking Tweede Wereldoorlog
Medewerking aan festiviteiten Herdenkingsplein 5-5
Film “Vijf Donkere Jaren” deel 2 “Ooggetuigen”
Wandel-fietsroute / App-Bevrijdingsroute WO II

Zaterdag 13 juni

Dagtocht naar Luik e.o.
Overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog
Vertrek om 08:00 uur vanuit Den Bosch

??? juni

Fietstocht o.l.v. Ad van Hoek

Donderdag 30 juli

Zomerschool (2x filmvertoning) 14:00 uur

Juli/Augustus

Zomervakantie Regio Zuid
- Scholen
11 juli t/m 23 augustus
- Bouwvak 25 juli t/m 16 sugustus

Zaterdag 5 september Wandeltocht Wamberg met Theo Damen om 10:00 uur
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Zondag 13 september Open Monumentendag. Thema: “Leermoment”
Alle zaterdagen in oktober

Cursus Rosmalogie (vervolg van voorjaar)

Donderdag 22 oktober Film “Teenbeat” in Grote Zaal Perron-3 om 19:30 uur
??? november

Lezing Brabants/Rosmalens dialect

??? december

Oudjaarsborrel

==========================================================
Definitieve data, tijden en locaties worden vermeld op onze website
www.heemkundekringrosmalen.nl en in de komende Nieuwsbrieven
==========================================================

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN ROSMALEN
Op woensdagavond 1 april zal Heemkundekring Rosmalen samen met de Hevo
een lezing verzorgen van stadsarcheoloog Roland van Genabeek over
archeologische vondsten in Rosmalen.
Rosmalen ligt op de grens tussen de hoge, droge zandgronden en het dal van de
Maas. Deze ligging maakt Rosmalen al duizenden jaren een aantrekkelijke plek
om te wonen.
In de Rosmalense bodem worden door archeologen dan ook met enige regelmaat
de resten gevonden van boerderijen, akkers en kastelen die hier ooit hebben
gelegen.
Gemeentelijk archeoloog Ronald van Genabeek gaat in zijn lezing in op enkele
belangrijke archeologische ontdekkingen die onder andere bij de aanleg van de
Groote Wielen en het graven van het Máximakanaal zijn gedaan.
De lezing wordt op woensdagavond 1 april om 19.30 uur. georganiseerd in
“De Ontmoeting” (gebouw Hevo), Tulpstraat 2-4. Duur: ca. 1,5 uur.
De toegang is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.
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VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op dinsdag 18 februari 2020 in de Heemkamer van Perron-3

Onderstaand verslag,
verzorgd door Febe
Ricken, is op enkele
punten ingekort. Het
volledige verslag kunt U
lezen op onze website.

Aanwezige bestuursleden:
hr. R. van den Broek (voorzitter), mw. H. Pennings – van der Leest
(penningmeester), hr. R. van Grunsven (lid) en W. van Son (lid).
Afwezig met bericht van verhindering:
mw. T. Birsak – Verhallen (secretaris) en K. van der Doelen – Crane (lid).
Aanwezige leden:
hr./mw. R. Beekers Pennings, F. van den Bogaard, F. Coppens,
H. van Dinther, H. Groenewoud, R. van Hassel, H. van der Heijden, J. Heijmans,
R. Heijmans – Langens, J. Hoedemakers, P. van Hoek, F. Hollander,
H. van Hulsel, T. Kappen, P. Korsten, J. van Lieshout, G. Mol, B. van Nuland,
L. van Nuland, H. Olivier, G. van den Oever – Verhallen, F. Ricken (notulist),
W. van Rosmalen, J. van Schijndel, M.Veekens, P.Verstappen, J. Versteijnen,
H. Voet en J. Zantkuijl.
Afwezig met bericht van verhindering:
hr./mw. I. van Aggelen, M. Coenraad, W. van Creij, S. van Creij, F. Driessen,
W. van Heeswijk, D. Heijmans, H. Heijmans, B. van Hoek, R. Hoogeboom.
T. Hubers, J. Korsten, H. Maas, W. Noppen, P. Pels, I. Pels – de Haas,
G. Timmers, D. Timmers – de Haas, A. de Visser en F. Vos.
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1. Opening
• De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte
welkom.
• De voorzitter deelt mee dat er een beperkt bestuur aanwezig is: Truus
Birsak – Verhallen is wegens persoonlijke redenen afwezig en Kitty van
der Doelen kan wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.
• Ook Gerard Neppelenbroek kan wegens ziekte helaas niet aanwezig zijn.
• Verder staan wij nogmaals stil bij het overlijden van onze vrijwilligers
Arnold van der Veer en Nico Spierings en de leden die ons het afgelopen
jaar zijn ontvallen.
• De vergadering wordt voortgezet met behulp van een PowerPointpresentatie met foto’s van een aantal activiteiten die het afgelopen jaar
plaatsvonden, waaronder “75 jaar Bevrijding Rosmalen”.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 februari 2019
• Het verslag wordt onder dankzegging aan Kitty van der Doelen – Crane,
de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.
3. Jaarverslag 2019
• Het door het bestuur opgestelde verslag wordt goedgekeurd en
vastgesteld.
• Het jaarverslag is te lezen op de website.
4. Financieel verslag 2019
• De penningmeester geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven
over 2019. Het boekjaar wordt afgesloten met een klein positief resultaat.
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Na de beantwoording van enkele door leden gestelde vragen wordt het
financiële jaarverslag 2019 door de vergadering goedgekeurd en is
hiermede vastgesteld.

5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid
• Peter van Hoek en Martien Veekens vormen de kascontrolecommissie
van 2019. De kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester
met het goede werk dat zij heeft verricht en verleent decharge aan het
bestuur over het boekjaar 2019.
• De nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2020 bestaat uit Martien
Veekens en Frans van den Bogaard. Heinz van der Heijden is aangesteld
als reservelid.
6. Begroting 2020
• De begroting voor 2020 is opgesteld door Wim van Son. De cijfers
worden door Wim toegelicht. Na beantwoording van enkele vragen wordt
de begroting voor 2019 door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld.
7. Contributie
• Conform Artikel 14.2 van de statuten moeten contributiewijzigingen door
de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. Het bestuur stelt
aan de vergadering voor om, gezien de kostenstijgingen, de jaarlijkse
contributie
per 2021 te
verhogen
naar € 27,50
per persoon
of € 37,50
per (echt)paar
per jaar.
Indien
Rosmalla per
post wordt
verstuurd, is
de contributie
€ 35,-- per
persoon of € 45,-- per (echt)paar per jaar.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de contributiewijzigingen.
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8. Bestuur
• De Heemkundekring wil gaan werken met een Algemeen Bestuur en een
Dagelijks Bestuur met daaronder een aantal werkvelden.
• Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de
penningmeester. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het werkveld
Facilitaire Ondersteuning. Zij komen regelmatig bij elkaar (elke 14 dagen
en wanneer nodig) om de dagelijkse gang van zaken kort maar krachtig te
volgen.
• In het Algemeen Bestuur zitten nog vier andere bestuursleden die elk
verantwoordelijk zijn voor een werkveld. Het is de bedoeling om met het
Algemeen Bestuur elk kwartaal bij elkaar te komen om de voortgang van
werkvelden te bespreken en plannen te maken voor de toekomst.
• De vier werkvelden zijn: Communicatie en P.R., Activiteiten, Beheer
Collecties en Educatie en Jeugd. Samenwerken is heel belangrijk.
• Er treden vier bestuursleden af:
Henda Pennings – van der Leest, Kitty van der Doelen – Crane, Rien van
Grunsven en Truus Birsak – Verhallen. De voorzitter dankt de scheidende
bestuursleden hartelijk voor hun langdurige inzet als bestuurder.
• Het nieuwe algemene bestuur zal gaan bestaan uit 7 personen, waaronder
voorzitter Rien van den Broek en penningmeester Wim van Son.
Er zijn vijf kandidaat-bestuursleden: Harrie Heijmans (Communicatie en
PR), Willem van Rosmalen (secretaris), Piet Korsten (Educatie en Jeugd),
Peter van Hoek (Activiteiten) en Hans Groenewoud (Beheer Collecties).
Met algehele stemmen en applaus worden de kandidaat-bestuursleden
officieel gekozen tot leden van het bestuur. Het bestuur is blij met de
uitbreiding en heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom.
9. Vooruitblik 2020
• Vrijwilligers:
De Heemkundekring heeft nu een bestuur dat uit 7 personen bestaat, maar
met alleen bestuursleden redden we het niet. De Heemkundekring bestaat
dankzij het werk van álle vrijwilligers. Om meer activiteiten te kunnen
ontplooien en zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met het
prachtige erfgoed van Rosmalen, zijn we op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Voor werkzaamheden voor de Beeldbank hebben zich al
negen leden aangemeld. Voor de redactie van Rosmalla zijn we nog op
zoek naar nieuwe vrijwilligers. Antoinette van Heijningen wil graag op
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bestuurlijk niveau haar steentje bij gaan dragen. Dorine Heijmans gaat
voor de Heemkundekring de ledenadministratie verzorgen.
Nieuwe leden:
Ons ledenbestand telde eind 2018 in totaal 279 leden op 243 adressen,
waarvan 36 (echt)paren. Eind 2019 telde het bestand 324 leden op 270
adressen, waarvan 54 (echt)paren. De prognose voor eind 2020 is 380
leden op 310 adressen, waarvan 70 (echt)paren.
Eind 2022 hoopt de Heemkundekring 500 leden te hebben.
Sponsoring:
Zoals eerder vermeld willen we onze inkomsten ook gaan verhogen door
het aantrekken van vrienden en sponsoren. Jan Heijmans oppert de
mogelijkheid tot sponsoring voor de kosten voor Rosmalla, hier gaan we
naar kijken.
Huisvesting:
Als Heemkundekring willen we heel graag een eigen Heemhuis. Op dit
moment hebben we belangstelling voor het monumentale pand De
Pastorie in het centrum van Rosmalen. De Parochie heeft op dit moment
haar handen helaas niet vrij vanwege afspraken met een ontwikkelaar.
Ondertussen gaan we de haalbaarheid onderzoeken en uitwerken.
We kijken ook naar andere locaties, zoals Coudewater en de boerderij van
Peerke in de Maliskamp.

10. Rondvraag
• Gerrit Mol wil graag weten of de Heemkundekring dit jaar aandacht aan
de bevrijding besteedt. Peter van Hoek laat weten dat er dit jaar op 5 mei
op het plein bij De Driesprong bevrijdingsactiviteiten worden
georganiseerd. De Heemkundekring krijgt op dit plein een stand, waar
o.a. de maquette van het oude station met de Rode Kruis-trein in komt te
staan. Ook zullen de film “Vijf donkere Jaren” en de nieuwe film
gedraaid worden in de achterzaal van “Fleurie”.
Verder is de bevrijdingsroutewandel- en fietsapp nu in ontwikkeling: de
GPS op je telefoon leidt je langs plekken die hoofdpunten vormen waar in
de oorlog iets gebeurd is. Ook staan er foto’s en interviews in de app.
• Gerrit Mol vraagt naar lespakketten voor het basisonderwijs. Piet Korsten
laat weten dat er al een project is en dat de film “De ondergrondse vergeet
niet” een uitgangspunt vormt voor projecten op school. Jan de Wit is druk
bezig ervoor te zorgen dat de film op alle basisscholen gedraaid gaat
worden.
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Martien Veekens merkt op dat er in de laatste Nieuwsbrief het emailadres “heemkundekring@kpnmail.nl” staat. Hij vraagt zich af
waarom het woord “Rosmalen” niet in het e-mailadres van de
Heemkundekring voorkomt. Het vorige bestuur had voor kpn gekozen.
Hier wordt nog naar gekeken.
Hans Groenewoud laat weten dat er op 11 april 2020 vanuit ’s-Hertogenbosch een dagtocht naar de Belgische Westhoek georganiseerd. Hans zal
Febe Ricken de informatie hierover sturen en zij zal deze aan de leden
van de Heemkundekring mailen.
Piet Korsten laat weten in een artikel in het Brabants Dagblad over een
maquette de naam “Heemkundekring Rosmalla” te hebben zien staan en
vindt dat hier duidelijk een relatie met de geschiedenis en het ontstaan
van Rosmalen in naar voren komt. De voorzitter laat weten dat er tijdens
een bestuursvergadering over een naamswijziging is gediscussieerd, maar
dat het bestuur er niet uit is gekomen. Een naamswijziging heeft o.a. een
flinke wijziging in de statuten tot gevolg. Verder zegt de naam Rosmalla
mensen buiten Rosmalen niets. Piet Korsten is van mening dat de naam
Rosmalen veel mensen die niet met Rosmalen bekend zijn, ook niets zegt.
De voorzitter laat weten dat de Heemkundekring met Social Media nog te
weinig doet, maar dat bijvoorbeeld de rol van Facebook onder het nieuwe
werkveld Communicatie en PR meer aandacht gaat krijgen.
De voorzitter laat ook weten dat hij graag wil dat nieuwsmeldingen en
foto’s van activiteiten vanuit de Heemkundekring door de HKKR zelf
geplaatst worden. Daarna mogen ze worden gedeeld. Het persoonlijk
plaatsen van berichten met vermelding van namen en het plaatsen van
foto’s van Heemkundeactiviteiten wordt niet op prijs gesteld.

11. Sluiting
• De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit
om ca. 21:30 uur de vergadering af met de mededeling dat eenieder wordt
uitgenodigd voor een drankje in het restaurant van Perron-3.

Op onze website staat een foto-rapportage van de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering, gemaakt door webmaster Frans van den Bogaard.
14

LEDENADMINISTRATIE EN AUTOMATISCHE INCASSO.

Doelstelling:
Het is onze doelstelling om uiteindelijk te groeien naar 500 leden. Eind 2018
hadden we 279 leden en eind 2019 zaten we al op 324 leden. In de afgelopen
maanden hebben we al weer ca. 25 nieuwe leden erbij gekregen. Dat gaat dus
goed en we blijven hopen op een gestage groei.
Hoe lang bent u al lid?
Natuurlijk is bekend wie er allemaal lid zijn, maar hoelang iemand lid is weten we
helaas van niet iedereen. Hierbij dan ook ons verzoek om aan te geven wanneer u
lid bent geworden van onze Heemkundekring. We kunnen ons voorstellen dat u
het ook niet precies weet, vul dan gewoon het jaartal in, waarin u denkt lid te zijn
geworden.
Telefoonnummers, mailadressen en geboortedata?
Ook hebben we niet alle telefoonnummers en willen we ook graag zoveel
mogelijk mailadressen noteren. Als laatste zouden we voor onze toekomstplannen
graag de gemiddelde leeftijd willen berekenen, hiervoor hebben we geboortedata
nodig.
Automatische incasso? Ja, graag:
Om kosten te besparen zou het heel fijn zijn als we van zoveel mogelijk leden
toestemming krijgen voor een automatische incasso van de contributie.
Een simpele en nuttige kostenbesparing.
Formulier:
Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij bij deze Nieuwsbrief een formulier
bijgevoegd. Ondanks dat ik mij realiseer nogal wat van u te vragen, doe ik als
voorzitter toch een dringend beroep op al onze leden. Vul a.u.b. per omgaande het
bijgevoegde formulier in en retourneer het met voorrang.
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Dit kan op de volgende manieren:
• invullen, scannen en mailen: heemkundekring@kpnmail.nl
• het formulier in de brievenbus stoppen: Hoff van Hollantlaan (Perron-3,
ingang B)
• of opsturen naar Heemkundekring Rosmalen, Hoff van Hollantlaan 1,
5243 SR Rosmalen
U mag uw gegevens ook gewoon in een mail zetten en mailen naar
heemkundekring@kpnmail.nl
Uiteraard verstrekt Heemkundekring Rosmalen onder geen enkele voorwaarde
gegevens van leden aan derden. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring welke
op onze website is vermeld.
HEEL, HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING
Bestuur Heemkundekring Rosmalen

LEDENADMINISTRATEUR
Om alle gegevens goed en vertrouwelijk bij te kunnen houden zijn we op zoek
gegaan naar een ledenadministrateur.
Wij hebben mevrouw Dorine
Heijmans bereid gevonden deze
taak op zich te nemen. Dorine
woont in Rosmalen, is uiteraard
lid van onze Heemkundekring
en getrouwd met ons nieuwe
bestuurslid Harry Heijmans.
Toekomstige adreswijzigingen
kunnen gestuurd worden naar
onze ledenadministrateur
Dorine Heijmans, via e-mail
heemkundekring@kpnmail.nl
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CURSUS ROSMALOGIE
Ook dit jaar organiseert Heemkundekring Rosmalen de cursus Rosmalogie.
Inmiddels zijn we al gestart.

Het programma ziet er als volgt uit:
Cursus Voorjaar
1.
2.
3.
4.

Geschiedenis Rosmalen 815-1815
Martien Veekens
Geschiedenis Rosmalen 1815-2015
Martien Veekens
Tweede Wereldoorlog
Jan de Wit, Jos Korsten
Prehistorie Groote Wielen Gemaal
Tim Verhagen

15 februari
29 februari
7 maart
14 maart

Cursus Najaar
5.
6.
7.
8.
9.

Fortificaties
Linies 1629
De Molen Theorie
De Molen Bezoek
Lambertuskerk Film + Bezoek

Bas Bevaart
Bas Bevaart
Frans Hollander & collega
Frans Hollander & collega
Antoine de Visser
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3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

VRIJWILLIGERSWERK BIJ HEEMKUNDEKRING ROSMALEN
Bent u als lid
geïnteresseerd om ook
vrijwilligerswerk bij onze
vereniging te doen.
Wij kunnen nog best wel
wat handjes gebruiken.
Neem hierover vrijblijvend
contact op met een van
onze bestuursleden.
Elders in deze Nieuwsbrief
staat een organisatieschema
met alle namen.
Aan welke taken of werkzaamheden kunt u denken:
-

Werkzaamheden in het werkveld activiteiten
Taken bij het inrichten van onze beeldbank zoals het scannen en
benoemen van (historische) foto’s
Werkzaamheden in het werkveld beheer collecties
We hebben een vacature in de werkgroep Redactieraad ‘Rosmalla’
De werkgroep distributie Rosmalla kan ook nog mensen gebruiken
Ondersteunende taken op P.R. gebied (ledenwerving en sponsoring)
Taken in de ‘social media’ werkvlak
Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden in ons Heemhuis
(Perron-3)
We willen een werkgroep gaan vormen met vrijwilligers, die hand- en
spandiensten willen verrichten op moment dat hier behoefte aan is
(oproepbasis) bijv. bij het inrichten van tentoonstellingen of fotoexposities

Zoals u kunt lezen er is genoeg te doen bij onze Heemkundekring.
Stuur een mail naar heemkundekring@kpnmail.nl of kom op een
maandagavond tussen 19:00 en 20:30 uur gewoon even langs in ons Heemhuis,
Perron-3 (ingang B).
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BETALEN CONTRIBUTIE VOOR HET JAAR 2020
Elders in deze Nieuwsbrief kunt u lezen, dat we met uw
hulp onze ledenadministratie snel op orde willen
brengen. Het betalen en/of automatisch incasseren van de
contributiebedragen 2020 hebben we daarom uitgesteld.
Dat zal nu plaatsvinden in maand juni. In de volgende
Nieuwsbrief en/of per mail zullen wij u hierover nader
informeren, zodat u weet welk bedrag u moet betalen of
wanneer wij dit bedrag gaat incasseren.
Wim van Son, Penningmeester

BRABANTSE HEEMDAGEN
Om alvast te noteren in uw agenda:
de Brabantse Heemdagen zijn dit
jaar in Oirschot en De Beerzen op
donderdag 6 en vrijdag 7 augustus.

VAN OPEN MONUMENTENDAG
NAAR BRABANTS ERFGOED WEEKEND
Brabants Heem heeft het initiatief genomen, na overleg met de landelijke
organisatie Open Monumenten Dag, om de komende jaren in Brabant de
Open Monumenten Dag uit te bouwen tot een Brabants Erfgoed Weekend.
Het belangrijkste doel is het weekend uit te bouwen tot een weekend waarnaar
alle erfgoedliefhebbers in Brabant uitzien, vrijhouden in hun agenda om een of
een paar dagen te genieten van Brabants Erfgoed in de breedte. Het thema van
Open Monumenten Dag blijft centraal staan.
Open Monumentendag 2020 zal
plaatsvinden op zaterdag 12 en zondag
13 september. De titel van het thema
van Open Monumentendag 2020 luidt
'Leermonument'.
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HEEMHUIS TIJDELIJK GESLOTEN
Vanwege het
corona-virus
zijn we de
komende
weken
gesloten.
Wanneer we
weer aanwezig
zijn komt op
de website te
staan.
Bestuur Heemkundekring Rosmalen

CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN
•

•

•

Voor informatie, lidmaatschap en financiële zaken mail naar
heemkundekring@kpnmail.nl of
bel op maandagavond tussen 19.00 en 20.30 uur: 073-5221832 of
kom naar de Heemkamer (Hoff van Hollantlaan 1R, 5243 SR Rosmalen)
Met enige regelmaat is voorzitter Rien van den Broek op maandagavond in de
Heemkamer in Perron 3 aanwezig. Wie hem 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.
De sinds september 2009 verschenen ‘Nieuwsbrieven’ blijven (zij het
enigszins afgeschermd) raadpleegbaar op 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. 14-03-2020)
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