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STEUN DE HEEMKUNDEKRING ROSMALEN 
 

DENK MEE EN HELP MEE 

 

Deze hartenkreten wil ik als voorzitter, mede namens de andere 

bestuursleden, nadrukkelijk onder Uw aandacht brengen. 

 

In mei 2005 was iedereen enthousiast, dat na vele jaren van zoeken 

eindelijk het Heemhuis Mariënwater op Coudewater betrokken kon 

worden. U heeft met ons ervaren, dat de Heemkundekring Rosmalen 

slechts korte tijd daar gebruik van heeft kunnen maken.  

 

Eerst werden we geconfronteerd met storm- en waterschade en helaas 

moesten wij het pand reeds in het laatste kwartaal 2008, na de huur-

opzegging, verlaten i.v.m. restauratie c.q. renovatie. Na bestuurlijke 

contacten tussen Coudewater en de Heemkundekring Rosmalen zijn  

wij op een plezierige wijze door Coudewater vooruit geholpen door  

het aanbod van de huidige lokalen in het gebouw de Kliniek met de 

wetenschap dat e.e.a. ‘tijdelijk’ zou zijn i.v.m. mogelijke ontwikkelingen 

en besluit-vorming inzake de diverse panden en bestemmingen op het 

terrein. 

 

Het bestuur van de Heemkundekring Rosmalen moet U thans 

mededelen, dat de huur van onze huidige locatie per 1 juli 2010  

is opgezegd.  

Momenteel heeft het bestuur nog geen enkel uitzicht op een nieuwe 

huisvesting. Wij blijven naarstig zoeken en willen als bestuur U allen 

nadrukkelijk vragen mee te denken en ons dan ook te informeren over 

mogelijke betaalbare en representatieve huisvesting voor onze 

vereniging.    De huisvestingsnood is urgent. 

 

Ook wil ik Uw inzet vragen voor de diverse werkgroepen om de 

activiteiten goed voor het voetlicht te kunnen blijven houden. 

 

De toekomstige verhuizing vergt eveneens de inzet van meerdere 

personen. Vele handen maken licht werk. Wij kunnen niets steeds  

dezelfde mensen alleen de klus laten klaren. Wellicht zijn er bedrijven 

en/of personeelsverenigingen, die een maatschappelijke (personele) 

bijdrage in dit werk willen leveren. 

 

Ook nieuwe leden en sponsoren zijn gewenst om de belangrijke 

activiteiten voor onze gemeenschap op een kwalitatief goede manier  

en in een adequate huisvesting kunnen blijven realiseren. 

 

Vandaar deze bestuurlijke oproep.  

Wij houden U van de voortgang op de hoogte. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Rien van Grunsven, voorzitter Heemkundekring Rosmalen. 

 

 

ROSMALEN 65 JAAR BEVRIJD 

 

Op zondag 25 oktober gedenken we  

het feit, dat het 65 jaar geleden is,  

dat ons dorp Rosmalen werd bevrijd. 

Iedereen die in het bezit is van onze 

dorpsvlag wordt gevraagd op die dag 

deze vlag te laten wapperen. 



OVERZICHT ACTIVITEITEN NAJAAR 2009 
 

Maandag 5 oktober 19.30 uur 

Maandelijkse filmavond: 

“De trein stond stil” (Duur: 45 minuten.) 

Deze interessante film is gemaakt door Jan Hoofs en gaat over 

de Duitse Rode Kruistrein met Duitse zieken en gewonden die 

stil gestaan heeft vlak bij het oude station van Rosmalen van 

oktober 1944 tot maart 1945. 

Voor de filmavonden geldt: - wie het eerst komt, wie het eerst 

maalt - . Daarmee bedoelen we dat de mensen die zich 

ingeschreven hebben voorrang hebben op onverwachte 

bezoekers. Tot één dag vóór de filmavond kunt U zich  

opgeven bij Wilma van Creij (tel. 52 10 984). 

 

Zondag 11 oktober 14.00 uur 

Dorpswandeling door Rosmalen  
(wandeling van Monumentendag 2008) 

Een gids zal U langs monumenten en speciale plaatsen van ons 

‘èige durpke’ leiden. Onderweg zullen we verschillende keren 

stil staan om geïnformeerd te worden en om eventuele 

herinneringen op te kunnen halen. 

De wandeling zal starten bij de ingang van de Lambertuskerk. 

Verzamelen vanaf 13.45 uur. Vertrek om 14.00 uur. 

U kunt zich t/m 9 oktober opgeven bij Wilma van Creij op 

telefoonnummer 52 10 984 of  

e-mail vancreij@wanadoo.nl .  

Wanneer U zich per e-mail opgeeft, vergeet dan niet ook uw 

telefoonnummer te vermelden. 

 

Dinsdag 13 oktober 19.30 uur 

Reserve filmavond: “De trein stond stil”  

Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor deze film 

reserveren we alvast een tweede avond om mensen niet te 

hoeven teleurstellen. (Zie verder opmerkingen bij 5 oktober) 

 

Maandag 2 november 19.30 uur 

Maandelijkse filmavond:  

“Rondje Oud-Rosmalen” (Duur: 1 uur.) 

Film uit de jaren ’60, waarin de scholen, sportclubs, maar ook 

winkeliers uitgebreid aan bod komen. Deze film mag zeker niet 

gemist worden door diegenen, die toen kind waren.  

Leden van verenigingen als OJC, Les Vites, St.-Lambertus en 

niet te vergeten de Judo-, Wandel- en Tafeltennisvereniging 

komen vol in beeld. Verder Hintham in aanbouw, de bekende 

winkel van Coppens en een gezellig feestje…  

U kunt het allemaal herbeleven. 

 

Dinsdag 10 november 19.30 uur  

Reserve filmavond: “Rondje Oud-Rosmalen” (Duur: 1 uur.) 

Vanwege de te verwachten grote belangstelling voor deze film 

reserveren we alvast een tweede avond om mensen niet te 

hoeven teleurstellen. (Zie verder opmerkingen bij 5 oktober) 

 

Feestmaand december: 

Geen activiteiten 

 

Algemeen 

Leden van de Heemkundekring Rosmalen hebben bij genoemde 

activiteiten gratis toegang; niet-leden betalen voor de 

filmavonden € 1,= en voor de wandeling € 2,= per persoon. 

Hebt U nog vragen en/of opmerkingen, laat het ons gerust 

weten.  

 

 

 

Het Heemhuis van de Heemkundekring Rosmalen is alleen 

op maandagavond vanaf 19.00 uur standaard bereikbaar op 

telefoonnummer 52 21 832. 

 

 
 

(Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens) 
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