
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 020 – JUNI  2014 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 

Beste mensen,  
 

We zijn inmiddels al weer op de helft van ons jubileumjaar en kunnen 

terugkijken op een paar geslaagde evenementen in het tweede kwartaal. 

Op 2 april hadden we een gezellig volle Heemkamer voor de lezing over  

Het Sprokkelbosch. Dhr. Sjaak Floris nam ons met ondersteuning van mooie 

en duidelijke beelden mee naar een uniek stukje historisch groen in ons eigen 

Rosmalen. 

 

De wandeltocht van mei werd verzet naar zaterdag 14 juni en de 25-km-route 

kreeg er een klein broertje bij, namelijk een wandeling van 10 km. Deze 

routes bleken voor de deelnemers zeker de moeite waard. Na deze lovende 

reacties werd er besloten om deze wandelingen volgend jaar zeker terug te 

laten komen in het programma voor Rosmalen 1200. Voor degene die graag 

wandelen of willen oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse kunnen dus 

volgend jaar weer bij ons terecht. 

 

Ook dit kwartaal was er 

weer een tentoonstelling. 

Deze keer in de theaterzaal 

met het thema ‘Religie, zorg 

en onderwijs in Rosmalen’. 

Onze vrijwilligers waren 

zeer tevreden over het 

geheel en met een kleine 

200 bezoekers mogen we 

zeker niet klagen.  

 

We kunnen op deze flow meteen door naar de volgende tentoonstelling, welke 

al snel na de zomervakantie gepland staat.  

 

In het weekend van Open Monumentendag (thema: ‘Op reis’) op 13 en 14 

september, zal ons thema ‘Van, naar en door Rosmalen’ zijn. Dan zal het 

echter alleen in de Foyer van Perron-3 te doen zijn. Allerlei onderwerpen 

gerelateerd aan vervoer zullen aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld de 

paardentram, het station en wegenbouwbedrijven. 

 

Op woensdag 8 oktober gaat de zeer interessante lezing ‘Bier en 

bierbrouwerijen in de regio’ door dhr. Gerard Velders op herhaling.  

Wilt u verzekerd zijn van een plaats, meldt u dan even van te voren aan via 

mail of telefoon. 

 

 
 

Deze keer wil ik mijn tekst echt wat korter houden, maar toch zou ik u graag 

nog even willen herinneren aan ‘Rosmalen 1200’ in 2015. Dit gaat een heel 

mooi jaar worden, niet alleen in Rosmalen, maar ook in de andere drie 

jubilerende plaatsen; Orthen, Empel en Engelen. De programma’s liggen voor 

een groot deel al op de ontwerptafel. Hopelijk kunnen wij snel na de 

zomervakantie het grootste deel van de feestkalender op onze website zetten. 

Zet zondag 14 juni 2015 vast in uw agenda; dat moet een dag worden waarop 

heel Rosmalen zal uitlopen. 

 

Wat ik nog niet gemeld heb, is dat het spe(e)lweekend niet doorgaat.  

De voorbereiding viel wat tegen en we kwamen door verschillende 

omstandigheden in tijdnood. Daarom wordt dit verschoven naar volgend jaar. 

 

Als laatste de fietstocht op zondag 29 juni; zeker de moeite waard, maar 

misschien al voorbij als u deze nieuwsbrief leest.  

Zo niet, dan graag tot ziens bij de start bij Perron-3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne vakantie! 

 

Wilma van Creij – van 

Kasteren, voorzitter 

 

 

 

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN  IN 2014  

 

 

Zondag 29 juni 

Fietstocht met 

informatiepunten 

langs de oude 

gemeentegrenzen 

van Rosmalen. 

 

Juli en augustus 

Geen activiteiten 

vanwege de 

vakantieperiode 

 

Zaterdag 13 september van 13:00 tot 17:00 uur in Perron-3 

Tentoonstelling  ‘Van, naar en door Rosmalen’ 

Vervoer door de jaren heen; van de eerste trein tot de eerste boot en  

alles wat er tussen zit, zoals stratenplan en wegenbouwbedrijven in  

Rosmalen. 

 

Zondag 14 september  

van 11:00 tot 17:00 uur in Perron-3 

Open Monumentendag met als thema ‘Op reis’ vandaar onze  

tentoonstelling  ‘Van, naar en door Rosmalen’ (zie 13 september) 

2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed, mede de 

aanleiding voor de Stichting Open Monumentendag om dit jaar voor 

het thema ‘Op reis’ te kiezen. 

 

Woensdag 8 oktober 

om 19:30 uur in de Heemkamer in Perron-3 

Lezing  ‘Bier en bierbrouwerijen in de regio’ door dhr. Gerard 

Velders. Vanwege de (te) grote belangstelling gaat deze eerder op 12 

februari j.l. gehouden lezing op herhaling.  

Er wordt op een luchtige manier allerlei interessante informatie  

gegeven over bier en de brouwerijen door de eeuwen heen in onze  

regio. 

 

Vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november 

Herdenking van de bevrijding van Rosmalen 70 jaar geleden, met o.a. 

tentoonstelling in Perron-3 ‘Oorlog en bevrijding in Rosmalen’.  

Het zal de moeite waard zijn om deze data alvast in uw agenda vrij te 

houden. 

 

Woensdag 12 november 

om 19:30 uur in de Heemkamer in Perron-3 

Lezing  ‘Genealogie’  door dhr. John Boeren 

Informatie over stamboomonderzoek; Hoe kun je te werk gaan? 

Waar kun je terecht voor informatie? En meer van dit soort informatie  

voor mensen die graag een kijkje willen nemen in de historie van hun  

familie 

 

Volg onze website 

 

Via de website www.heemkundekringrosmalen.nl 

wordt U op de hoogte gehouden van al onze 

activiteiten.  

 

Kijk op onze / uw website met name onder de 

rubrieken: 

 NIEUWS 

 ACTIVITEITEN 

 25 JAAR HKK 

 ROSMALEN 1200 

 

http://www.2014mobiel.nl/
http://www.heemkundekringrosmalen.nl/


WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR 

 

’n Lutske Brabants 

 

Onze webmaster Frans van den Bogaard is niet alleen het grote brein achter 

onze www.heemkundekringrosmalen.nl, maar ook bij andere websites, zoals 

www.trugnorvruuger.nl, www.boschtion.com en www.nlutskebrabants.nl is 

hij verantwoordelijk voor design, bouw, hosting en onderhoud. Wat hij met 

beeld en geluid kan doen zie je op onze website met name onder de rubrieken 

MUZIKAAL ROSMALEN, RADIO ROSMALEN en VIDEO’S ROSMALEN 

Wekelijks is Frans te horen op het radioprogramma ’n Lutske Brabants. 

Nog niet zo lang geleden was dat al voor de 750
e
 keer. 

 

Brabants 
 

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden 

dat het voormalige kwartaalblad 

‘Brabants’ voor het laatst verscheen. 

Mede door het wegvallen van een 

subsidie kon de toenmalige uitgever dat 

blad niet langer voortzetten. Daarmee 

kwam er na negen complete jaargangen 

in december 2012 een einde aan een 

bijzonder blad voor de liefhebbers van 

onze mooie Brabantse taal. 

In de afgelopen maanden heeft een kleine 

groep dialectliefhebbers allerlei opties 

bekeken om toch weer een tijdschrift à la 

Brabants uit te brengen. 

Dit nieuwe en andere Brabants verschijnt 

vier keer per jaar. Het blad wordt 

uitgegeven door de Stichting Brabants.  

Redactiesecretariaat: Cor Swanenberg, Milrooijseweg 109, 5258 KG 

Berlicum. Tel. 073-5031879. corswanenberg@planet.nl  

Een jaarabonnement (4 afleveringen) kost € 24,--. Losse nummers: € 7,--. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven bij de uitgever: Stichting Brabants, 

Huub van Lieshoutstraat 6, 5401 BV Uden. / brabantsdigitaal@gmail.com  

Voor een 1
e
 indruk: http://issuu.com/brabantsmagazine/docs/brabants_nr_1 

 

De Canon van Lammers 

 

De eigenzinnige acteur Frank Lammers, geboren en getogen Mierlonaar, rijdt 

in zijn oude rammelbak door het Brabantse land, op zoek naar de plekken 

waar de grond trilt van de geschiedenis.  

Het resultaat is een ontdekkingstocht door 

ruimte en tijd, vervat in een opzienbarende 

tiendelige televisieserie: ‘De Canon van 

Lammers’. Deze gloednieuwe serie wordt 

vanaf 28 september 2014 uitgezonden op 

Omroep Brabant. Het is een coproductie van 

Omroep Brabant en Erfgoed Brabant, 

gebaseerd op het boek ‘Blikken op Brabant’. 

http://www.heemkundekringrosmalen.nl/
http://www.trugnorvruuger.nl/
http://www.boschtion.com/
http://www.nlutskebrabants.nl/
mailto:corswanenberg@planet.nl
mailto:brabantsdigitaal@gmail.com
http://issuu.com/brabantsmagazine/docs/brabants_nr_1


Nieuwe website BHIC 

 

Na maanden van bouwen en testen is op 10 juni 2014g de grote stap gezet 

naar de nieuwe website van het Brabants Historisch Informatie Centrum  

‘Het Geheugen van Brabant’: www.bhic.nl. 

 

Het is nu nog prettiger om archiefonderzoek te doen, de geschiedenis van 

Brabant te ontdekken, zelf verhalen te schrijven en historische foto’s te 

bekijken, te uploaden of te delen! 

 

Wat zijn de in het oog springende noviteiten op deze nieuwe site? De 

verbeterde fotodatabase op de homepage bijvoorbeeld. Je kunt hier meer dan 

200.000 historische foto’s bekijken: schermvullend en met een zoekfunctie en 

filters om je opdracht te verfijnen. Je kunt op die foto’s reageren, je kunt ze 

delen, ernaar linken en insluiten in je eigen website. Ook is het nu 

gemakkelijker om verhalen van Brabant te ontdekken. Inmiddels staan er 

meer dan 5.000 verhalen online: geschiedenissen en herinneringen met foto’s 

over Brabant. Die kun je lezen via de online geschiedenisboekjes, maar 

bijvoorbeeld ook via de ‘verhalentrommel’; een ontdekkingsscherm waarin je 

kunt bladeren en zoeken. En zelf een verhaal of anekdote met foto insturen 

gaat heel eenvoudig in een paar stappen. Onderzoekers - historisch of 

genealogisch - komen ook extra aan hun trekken omdat de zoekmachines zijn 

verbeterd, zowel qua techniek als vormgeving. Hierdoor vind je sneller je weg 

in de ruim 3 miljoen persoonsgegevens en de circa 1700 archieven en 

collecties. En dat is meer dan ooit! 

Een half jaartje vooraf  ………. 

 

“Het is erg vol in de boot op 8 april 2014”. Zo staat te lezen op pagina 42 van 

‘Bossche Kringen’, jrg. 1, nr.1, mei 2014. Leden van de Heemkundekring 

Rosmalen en Heemkundewerkgroep Nuwelant gingen al vóór 1 januari 2015 

samen in een Bosch' bootje ...... Omdat ‘Nuwelant’ aan de wieg stond van de 

Rosmalense heemkundekring waren zij door de Kring Vrienden van  

’s-Hertogenbosch samen in de boot gehaald om hun verhaal te doen. 

 

Contact met Heemkundekring Rosmalen 

 

 Voor informatie over activiteiten en reserveringen:  

mail naar wilmaheem@gmail.com of  

bel: 073-5210984 of  06 21 45 65 45 

 Voor andere informatie:  

mail naar info@heemkundekringrosmalen.nl of  

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

 Voor lidmaatschap en overige financiële zaken: 

penningmeester@heemkundekringrosmalen.nl  

 

 
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bhic.nl%2F&h=oAQFxwFfA&enc=AZOdOaEfeUhVoDDp_L2RGRBzSpj_kwjfRmlxAGd95f24FGeV77wodbOZtuQZVEr5Obz4Ur5te-DBXV5mGMQF4OHHZ7AszRjxo7rXIvwEisj8tYP3rJHPVPU25jAiOPfgDaGOZJsMjMGxZdhDdEZePl8s&s=1
mailto:wilmaheem@gmail.com
mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
mailto:penningmeester@heemkundekringrosmalen.nl

