
NIEUWSBRIEF 017 – SEPTEMBER 2013 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 

Beste mensen,  

 

Ondanks de vakantieperiode, is er toch weer van alles te melden. 

 

Beginnend met het slechte nieuws, moet ik tot mijn spijt mededelen dat onze 

zeer actieve secretaris a.i., de heer Henri Oosterveen, zijn functie per 15 

augustus j.l. heeft neergelegd. Het bestuur en vrijwilligers betreuren zijn 

besluit. We willen hem in ieder geval bedanken voor al het werk wat hij in 

de afgelopen maanden voor onze vereniging heeft gedaan.  

 

Vanuit de werkgroep 25 jaar Heemkundekring Rosmalen is er ook minder 

prettig nieuws te melden: ons postzegelplan van de officiële uitgifte van een 

postzegelvel met 3 of 4 verschillende postzegels met betrekking tot onze 

heemkundekring, gaat helaas niet door. Post.nl heeft besloten er niet aan 

mee te werken. Er zijn nog wel wat andere mogelijkheden, maar daar moet 

de werkgroep zich in het komend overleg op 8 oktober nog over buigen. 

Verdere activiteiten lopen en krijgen steeds meer vorm. 

 

Ook zijn er positieve berichten te melden, zoals het KOM-festival (8 sept.). 

Gelukkig waren de weergoden ons zeer goed gezind en bleef het voorspelde, 

zeer slechte weer uit. Veel mensen hebben onze kraam dan ook in een 

heerlijk zonnetje kunnen bezoeken.  

 

Op Open Monumentendag, een week later, werden we veel minder bezocht, 

maar dat is dan ook een heel ander evenement.  We zijn zeker niet 

ontevreden en willen ‘Brasserie Fleurie’ hartelijk bedanken voor het 

beschikbaar stellen van de grote zaal.  

 

Ondertussen is er van alles gaande voor 

de komende evenementen, zoals het hele 

gebeuren van ‘Thuis in Rosmalen’ 

omtrent o.a. Kareltje Knetter. De media 

zullen daar zeker nog het nodige over 

berichten.  

 

Op zaterdag 14 september  hebben we een groep van dertig personen mogen 

ontvangen in ons Heemhuis. Voor hen hadden we een middag vullend 

programma samengesteld met o.a. één van onze wandelingen. De bezoekers 

waren zeer tevreden en ook wij kijken terug op een succesvolle middag. 

Voor ons is het voor herhaling vatbaar en daarom willen we laten weten, dat 

u bij ons terecht kunt voor bijvoorbeeld een familiedag of bedrijfsuitje.  

Op de nieuwe website kunt u binnenkort meer informatie vinden over de 

mogelijkheden. Nu de nieuwe website genoemd wordt, kan ik u vertellen dat 

de laatste hand eraan gelegd wordt en deze in oktober de lucht in zal gaan. 

 

Er is een nieuwe werkgroep van start gegaan. Deze zal een project voor 

groep 7-8 van de basisschool gaan ontwikkelen. Het onderwerp van het 

project zijn de jaren ná de Tweede Wereldoorlog en dan helemaal geënt op 

Rosmalen. Het is de bedoeling dat de eerste school er na de meivakantie 

mee aan de slag kan gaan. 

 

Het komende jaar zullen er twee speciale Rosmalla’s uit gaan komen. Het 

was eigenlijk de bedoeling om extra Rosmalla’s te laten drukken; één over 

25 jaar Heemkundekring Rosmalen en één in het kader van 70 jaar 

bevrijding van Rosmalen op 23 oktober 2014. Maar vanwege de hoge 

drukkosten, is door het bestuur besloten dat het ‘speciale’ Rosmalla’s gaan 

worden. De eerste zal al verschijnen in december van dit jaar. De tweede zal 

het septembernummer van 2014 worden, maar het kan zijn, dat deze wat 

later zal verschijnen. Misschien combineren we het met de speciale 

activiteiten eind oktober 2014. 

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter  



ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN   

 

 

Vrijdag 11 oktober: 

Seniorendag door de HEVO in Perron-3. 

De Heemkundekring zal daar met een kraam staan.  

 

Weekend 25 - 27 oktober:  

Expositie bij ‘Thuis in Rosmalen’ in ‘De Kentering’. 

U bent welkom op zaterdag en/of zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 

 

Zondag 12 januari 2014 

Nieuwjaarsreceptie met  

Opening Jubileumjaar 25 jaar Heemkundekring Rosmalen.  

 

10 – 16 maart:  

Tentoonstelling in Perron-3. 

 

Zondag 18 mei:  

Wandeltocht langs de voormalige gemeentegrens van Rosmalen. 

 

10 – 16 juni:  

Tentoonstelling in Perron-3. 

 

Zondag  29 juni:  

Fietstocht langs de voormalige gemeentegrens van Rosmalen. 

 

Weekend 12 en 13 juli:  

Spe(e)lweekend bij/in Perron-3 

 

8 – 14 september:  

Tentoonstelling in Perron-3. 

 

Zondag 14 september:  

KOM-festival en Open Monumentendag 

 

Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november:  

Rosmalen 70 jaar bevrijd.  

 

OP ZOEK NAAR FINANCIËLE MIDDELEN 

 

Om alle activiteiten in 2014 en aansluitend in 2015 ook daadwerkelijk uit te 

kunnen gaan voeren, hebben we natuurlijk behoorlijk wat financiële 

middelen nodig. We hebben daarom enkele acties bedacht om hiermee wat 

extra geld binnen te kunnen krijgen.  

 

Mensen kunnen ons steunen door bijvoorbeeld een varken te wassen. 

Gelukkig hoeven we daarvoor niet met een echt varken op stap. Het kan via 

een boekje; men krast/wast een varken schoon en dan wordt er een bedrag 

tussen de 50 cent en 3 euro  zichtbaar. Dit bedrag wordt dan door de 

krasser/wasser aan ons gegeven. Als dank krijgt degene een leuke attentie.  

 

We hebben pennen met onze naam erop laten maken.  

Deze zijn te koop voor één euro.  

 

Natuurlijk hopen we dat we ook kunnen gaan rekenen op veel sponsoren.  

 

 

DOE MEE MET PROJECT RABO-BANK ‘MAAK JE STERK VOOR ELKAAR’ 

 

Als start hebben we een aanvraag neergelegd bij het project ‘Maak je sterk 

voor elkaar’ van het Coöperatiefonds van de Rabobank. U kunt ons hierbij 

eenvoudig steunen door op ons te stemmen:  via Internetbankieren  

(www.rabobank.nl/denbosch)  kunnen leden uit 

de diverse kernen (Den Bosch, Heusden-

Vlijmen, Rosmalen en Vught)  vier weken lang 

stemmen op de genomineerde projecten per 

kern. De top 5 van de genomineerde projecten 

presenteren zich tijdens het Ledencafé. De 

aanwezige leden stemmen over de verdeling 

van € 10.000. De resterende € 5.000 wordt 

evenredig verdeeld over de projecten 6 tot en 

met 10. De projecten die buiten deze top 10 

vallen maken voor aankomend Ledencafé 

helaas geen kans op een financiële bijdrage. 

Belangrijke data hierbij zijn: Online stemming vanaf dinsdag 8 oktober tot 

en met vrijdag 1 november 2013, Ledencafé maandag 18 november 2013. 
  

http://www.rabobank.nl/denbosch


WIJ VRAGEN VERDER  UW AANDACHT VOOR 

 

Geef extra aandacht aan ons 25-jarig bestaan 

 

Men kan op eenvoudige manier onze eigen Heemkundekring Rosmalen 

meer aandacht geven voor het komende 25-jarige bestaan in 2014. 

 

Ter promotie van onze Heemkundekring zijn er 

postzegels in de verkoop met het logo van de 

Heemkundekring Rosmalen. Te verkrijgen op 

maandagavonden in ons Heemhuis in Perron-3 of 

in de winkel van Ruitersportartikelen Wilma van 

Creij in de Maliskamp (Graafsebaan 93).  

Ga naar Annie’s Speelgoed, Feest & Hobby in de 

Dorpsstraat en/of naar Boek- en Kantoor-

vakhandel Robben in de Molenhoekpassage en 

koop daar enkele kaarten van Rosmalen met onze 

Lambertuskerk, de Standerdmolen, het oude 

Hoofdgebouw Coudewater, de Duinsche Hoeve, 

de Annenborchboom, het Wiel van Armando, de Vlinderpoort, enz. enz..  

Er is altijd wat te vieren of te melden. Stuur eens een Rosmalense briefkaart 

voorzien van onze bijzondere Heemkundekring-postzegel. Een bijzondere 

briefkaart blijft vaak lang op de buffetkast, de keukendeur of de boekenkast 

liggen, geplakt of wat dan ook. 

 

Tentoonstelling in Kasteel Heeswijk 

 

Kasteel Heeswijk toont tot 25 november 

schilderijen van Carel Willink en ontwerpen 

van Lodewijk Copijn voor de tuin van 

Kasteel Heeswijk. Willink en Copijn waren 

tijdgenoten die ieder op hun eigen wijze 

invulling gaven aan een verloren verleden. 

Naast de Willink schilderijen wordt foto- en 

studiemateriaal getoond dat de bezoeker een 

kijkje geeft in het brein en de wereld van de kunstenaar. Ook de onlangs 

gerestaureerde Copijntuin maakt deel uit van de tentoonstelling. Actuele 

informatie www.kasteelheeswijk.nl 

Zie ook het filmpje op: http://www.youtube.com/watch?v=XDntDbwC4dU 

Congres op 26 oktober: Bevrijding van de Kempen in 1944 

 

Brabants Heem en het Centrum voor de studie van land en volk van de 

Kempen verzorgen op zaterdag 26 oktober hun 48ste gezamenlijke congres 

met als onderwerp De bevrijding van de 

Kempen in 1944 in ‘Gasterij De 

Commanderie’, Rielseweg 861, 5032 SB 

Tilburg. De Kempen in brede zin omvatten 

heel Noord-Brabant, de Antwerpse Kempen 

en de Limburgse Kempen. Het programma 

begint om 9.00 uur. 

De kosten voor de studiedag (inbegrepen warme lunch, koffie/thee bij 

aankomst en in de koffiepauzes) bedragen € 35. De lunch vindt eveneens in 

De Commanderie plaats. De congresbijdrage voor wie niet deelneemt aan de 

lunch, bedraagt € 15. Inschrijving is noodzakelijk (maximaal 100 

deelnemers). Nadere informatie en routebeschrijving na aanmelding; 

schriftelijk of via e-mail bij Jan Franken, Torenakker 97, 5056 LM Berkel-

Enschot. tel. 0135- 33 33 66. e-mail: jjfranken@home.nl 

 

 

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed (BRIE)  

 
 

organiseert komend najaar 

een aantal exclusieve en 

spraakmakende excursie-

arrangementen naar 

verschillende industrietakken 

in de provincie: 
 

 Donderdag 26 september: Dongecentrale in Geertruidenberg; 

 Woensdag 2 oktober: Sigarenfabriek en Streekmuseum in Eersel; 

 Woensdag16 oktober: Vlasserij en Suiker te Klundert en Dinteloord; 

 Donderdag 24 oktober: Leerlooierij (Dongen) en Schoenenmuseum; 

 Donderdag 7 november: ‘De Looijerij’ Dongen en ‘Durea’ Drunen. 

Stichting BrIE is in 2006 opgericht met als doel het industrieel erfgoed van 

de provincie Noord-Brabant te behouden voor de toekomst en de kennis 

hierover te bevorderen. Meer informatie over de excursies en aanmelden 

op www.brabantsindustrieelerfgoed.nl/activiteiten-en-excursies.   

http://www.kasteelheeswijk.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=XDntDbwC4dU
http://www.brabantsindustrieelerfgoed.nl/activiteiten-en-excursies


Pad over de horizon 

 

Joke van Erp, een echte Rosmalense die (volgens Michiel van Heumen)  

“gruwelijk Rusmolles” praat, heeft een boekje geschreven over haar voetreis 

naar Santiago de Compostela.  

In haar mail zegt zij daarover: 

Lieve allemaal, Na precies een jaar is mijn boek ‘Pad over de 

Horizon’ geboren. Hierin neem ik jullie allemaal mee op weg naar 

Santiago de Compostela. 

Ik heb al vele ontzettend 

mooie reacties gehad via 

facebook en de site 

www.padoverdehorizon.nl  

De opbrengst van dit 

boek gaat geheel naar het 

goede doel Hospice  

’De Duinsche Hoeve’ 
 

 

 

Dagelijks leven in Brabant tijdens de Eerste Wereldoorlog 

 

Het Samenwerkingsverband Volkscultuur organiseert op 9 november 2013 

de jaarlijkse Dag van de Volkscultuur. Het thema is ‘dagelijks leven in 

Brabant (Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant) tijdens de Eerste 

Wereldoorlog’. Vanwege de grensoverschrijdende thematiek gaan we voor 

deze dag de grens over naar Hoogstraten, 30 km ten zuiden van Breda. 

Deelname kost € 20 voor leden van heemkundekringen en de HVB (+ 

partners) en € 25 voor overige deelnemers. De prijs is inclusief koffie, thee 

en de warme lunch. Locatie: Vrijheid 234, 2320 Hoogstraten (B) 

Op 9 November vindt de presentatie plaats van een bijzonder boek:  

Met ons gaat alles goed  De Groote Oorlog in het klein. 

Een boek met persoonlijke verhalen en belevenissen van Nederlanders en 

Belgen over hun leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meer gegevens op 

http://www.erfgoedbrabant.nl/actueel/nieuws/nieuws/artikel/programma-

dagelijks-leven-in-brabant-9-november-hoogstraten/ 

Op 14 september 2013 verscheen de langverwachte Birgitta Atlas  

 

In aanwezigheid van vele birgittinessen en notabelen uit de gehele wereld 

heeft Léon van Liebergen (senior-conservator 

MRK en president van de Societas Birgitta 

Europa) b.g.v. 300 jaar Abdij Uden op 14 

september 2013 de expositie geopend over de 

geschiedenis van de H. Birgitta en het huidige 

klooster van de ‘ouw nonnen’ te Uden. In de 

expositie wordt een bijzondere nadruk gelegd op 

de historie en de kunst uit de voormalige 

Rosmalense Abdij Koudewater (‘Mariënwater’). 

Te bezichtigen tot en met 15 december 2013. 

Tijdens deze jubileumviering  werd de Atlas Saint Birgitta’s Monasteries 

(uitgave van de SBE) gepresenteerd  

Op pagina 17 van dit 336 pagina’s 

tellend tweetalig standaardwerk staat 

in het voorwoord: “Es ist in diesem 

Zusammenhang zu bedauern, dass drs. 

Arie van de Ven aus Rosmalen, der 

mit Birgitta so verbunden war, das 

Endergebnis nicht mehr erleben kann”.  

Op de foto hiernaast zien we Tessy, de 

weduwe van Arie, in gesprek met de 

auteur, Ulla Sander-Olsen, die haar speciaal voor deze dag had uitgenodigd. 

Ter gelegenheid van 300 jaar abdij Uden is een film gemaakt over de zusters 

Birgittinessen: ‘Een eiland in de tijd’. Deze is via internet te zien op de site: 

http://www.youtube.com/watch?v=9Mrllmgy-p0&sns=em 

 

Contact met Heemkundekring Rosmalen 

 

 Voor informatie over activiteiten en reserveringen:  

mail naar  vancreij@online.nl  of bel: 073-5210984 of  06-21456545 

 Voor andere informatie:  

mail naar  info@heemkundekringrosmalen.nl   

of bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur:  073-5221832. 

 

 
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens 
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