
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 022 – DECEMBER  2014 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 

Beste mensen, 

 

Waar blijft de tijd…?! Ons jubileumjaar is over enkele dagen al weer verleden 

tijd! Maar we kunnen terug kijken op een heel mooi jaar, wel heel druk (soms 

wat te druk), maar zeker een jaar met veel activiteiten. Activiteiten van ons 

zelf, maar ook in samenwerking met anderen of voor anderen, waarbij we 

onze kennis, eigendommen en hulp beschikbaar hebben gesteld. Graag wil ik 

onze vrijwilligers heel erg bedanken voor hun inzet. Zonder hen zouden wij 

het allemaal niet kunnen doen. 

 

Een nieuw jaar staat voor de deur. En dat is al wéér een speciaal jaar. Nu niet 

alleen voor onze vereniging, maar voor heel Rosmalen. Hopelijk komt dat 

volgend jaar ook duidelijk zo tot uiting. Er is voor dit jaar een mooi logo 

ontworpen door Ted Heijmans. U zal dit nog vaak te zien krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website kunt u de nodige informatie hierover vinden; 

www.heemkundekringrosmalen.nl en dan in de horizontale balk klikken op 

‘Rosmalen 1200’. Daar zal binnenkort ook een kalender te zien zijn waarop 

alle evenementen vermeld zijn. In het kort is het de bedoeling dat zo veel 

mogelijk verenigingen een activiteit in het kader stellen van ‘Rosmalen 1200’.  

 

Enkele activiteiten kan ik hier al noemen:   

 24 januari is de gezamenlijke aftrap van het 1200-gebeuren van Orthen, 

Empel, Engelen en Rosmalen in het centrum van Den Bosch. Hierover zal 

binnenkort wel het één en ander van in de media verschijnen.  

 29 t/m 31 mei zal er bij R.K.K.S.V. op de Kruisstraat een internationaal 

G-toernooi plaats vinden.  

 Op 14 juni wordt een verenigingendag gehouden  in het centrum van ons 

eigen Rosmalen, met een optocht en markt, waarbij alle verenigingen zich 

kunnen profileren. We hopen op deelname van alle verenigingen van 

Rosmalen, groot en klein.  

 Natuurlijk zijn er weer diverse lezingen en kan men deelnemen aan een 

fietstocht en een korte of lange wandeltocht.  

 

Tenslotte wil ik u op de hoogte brengen van de laatst besloten zaken.  

 Er wordt géén Nieuwjaarsborrel gehouden, mede vanwege de 

gezamenlijke aftrap op 24 januari.  

 Tegen het einde van het jaar zullen er twee boeken in de verkoop komen:  

 Één over de geschiedenis van Rosmalen van 815 tot 2015,  

‘1200 jaar Rosmalen’; 

 Één met de titel ‘1200 maanden Rosmalen’ wat de laatste 100 

jaar beslaat en meer zal gaan over meer inhoudelijke Rosmalense 

zaken, zoals verenigingen, onderwijs, zorg, religie.  

Beide boeken zullen veel prenten/foto’s bevatten en zeker de moeite 

waard zijn om aan te schaffen. 

 

Nu het over boeken gaat, wil ik 

u er op attent maken dat er nog 

boeken van ’70 jaar bevrijding’ 

te koop zijn voor 9,50 euro. Dus 

mocht u nog mensen kennen, die 

er graag een zouden willen 

hebben, dan kunnen zij terecht in 

mijn winkel, Dorpsstraat 109. 

Ook is daar nog het ‘Historisch 

kwartspel Rosmalen’ te koop 

voor 6,50 euro. 

http://www.heemkundekringrosmalen.nl/


Om verder te gaan over verkoop, kan ik u nog melden dat er twee 

verschillende postzegels met beperkte oplage, op de markt gebracht zullen 

worden. Helaas gaat het plan om speciale vellen met een zegel van Orthen, 

Empel, Engelen en Rosmalen te laten 

maken, niet door. Daarom gaan wij zelf nog 

een keer de markt op. Verwacht wordt dat 

het hele mooie zegels zullen worden, één 

met onze Lambertuskerk en één met de 

molen aan de Molenstraat. De prijs zal 

wederom 7,50 euro per vel van 10 stuks 

zijn. 

 

Zo, u bent weer helemaal op de hoogte van 

het wel en wee van onze mooie vereniging. 

Ik wens u namens het hele bestuur een goed 

uiteinde en een mooi 2015! 

 

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter 

 

 

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN  IN 2015  

 

Omdat bij het opmaken van deze Nieuwsbrief nog niet alle gewenste data met 

concrete activiteiten konden worden ingevuld, verwijzen wij u naar hetgeen 

via onze website www.heemkundekringrosmalen.nl bekend wordt gemaakt.  

 

 

WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR 

 

Dinsdag 20 januari: Studiemiddag "Brabantkunde - Kunde Brabants?"  

 

Na een korte inleiding over verschillende vormen van dialectbeoefening, zoals 

het samenstellen van een dialectwoordenboek, het schrijven van verhalen of 

gedichten in het dialect, zingen in het dialect of het organiseren van 

activiteiten zoals een dialectdictee, gaan we samen aan de slag met de 

Brabantse streektaal. U heeft als deelnemer zelf invloed op de inhoud van deze 

studiemiddag: als u bij aanmelding in een paar regels wilt aangeven waar uw 

belangstelling ligt (u maakt bijvoorbeeld deel uit van een werkgroep die 

dialectwoorden verzamelt), dan gaan we dieper in op uw specifieke vragen en 

opmerkingen. Er wordt dus zo gericht mogelijk ingezet op directe 

ondersteuning van uw project of uw plan.  

Docent: Jos Swanenberg, hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant 

(Universiteit van Tilburg) en adviseur (Erfgoed Brabant) 

Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Locatie: Erfgoed Brabant, Waterstraat 16,  

’s-Hertogenbosch. Prijs: € 40,-. Aanmelding: via info@erfgoedbrabant.nl, 

o.v.v. Studiemiddag streektaal. Inschrijving vóór: 12 januari 2015. 

 

Cursus Regionale geschiedenis in Brabant 

 

Op woensdag 28 januari 2015 start de cursus ‘Regionale geschiedenis in 

Brabant: een verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ op de 

Universiteit van Tilburg. De cursus bestaat uit twaalf hoorcolleges en wordt 

op donderdag 28 mei afgesloten met een excursie. De colleges vinden 

wekelijks plaats tussen 14.45 en 16.30 uur De cursus wordt aangeboden door 

de Erfgoed Academie Brabant, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed 

Brabant. De docenten zijn drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan 

Bijsterveld. Voor meer informatie: http://www.erfgoedbrabant.nl/academie 

 

 

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  

 

De sinds september 2009 verschenen Nieuwsbrieven blijven raadpleegbaar op 

onze website www.heemkunkringrosmalen.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 
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