
 

NIEUWSBRIEF  036 – MAART 2019 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste leden van Heemkundekring Rosmalen,  

 

Het jaar 2019 is al weer bijna 3 maanden oud, mijn eerste jaar in het bestuur zit er 

op, grotendeels als jullie voorzitter.  Op dinsdag 26 februari 2019 hebben we onze 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in ons Heemhuis in Perron-3. 

Elders in deze Nieuwbrief het verslag van deze vergadering, die een redelijke 

opkomst van leden/vrijwilligers kende. 

 

Het jaar 2018 kan voor onze vereniging als een mooi jaar worden beschouwd.  

Het beoogde doel om het verleden, heden en toekomst heemkundig vast te leggen 

is mede door alle inzet van onze leden/vrijwilligers gelukt.  

 

Tijdens onze goed bezochte oudjaarsborrel op vrijdag 28 december in het 

buurthuis 

‘De 

Boerderij’ 

van de wijk 

Kattenbosch 

werden alle 

feiten uit 

2018 onder 

het genot 

van een 

drankje en 

lekkere 

hapjes nog 

eens rustig 

door-

genomen.  



Ondertussen 

gaan onze 

activiteiten 

in 2019 

gewoon 

door. Op 

dinsdag 8 

januari was 

er een volle 

bak in onze 

Heemkamer 

bij de door 

Herman 

Janssen en Frans Gils verzorgde lezing over ‘De Dodendraad’ tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. 

 

Op zaterdag 9 maart hebben 

we een rondleiding op 

Landgoed Coudewater 

verzorgd. We mochten ons 

verheugen op een grote 

belangstelling. Meer dan 90 

personen meldden zich aan. 

We zagen ons genoodzaakt 

een splitsing aan te brengen. 

Drie groepen van ongeveer 

20 personen werden 

rondgeleid door André 

Spierings, Mieke van 

Nuland en Cor Valenkamp.  

Ruim 30 personen staan op de wachtlijst voor een nieuw te plannen rondleiding 

op 20 april. 

 

Zoals het er nu voor staat is het Landgoed Coudewater aangekocht door 

Bouwbedrijf Van Wanrooij uit Geffen. Als Heemkundekring Rosmalen willen we 

uiteraard graag in overleg met Van Wanrooij over hun plannen met het Landgoed  

en hopen wij ook in de toekomst nog rondleidingen te kunnen blijven verzorgen. 

 

Over enkele grotere collectie-items is het volgende te melden:  

Onze klok, het historische uurwerk (1875) uit de Lambertuskerk, is, na een 

expositie van ca. 4 weken in Perron-3,  tijdelijk geplaatst in de Laurentiuskerk. 



Het idee om dit bouwwerk te plaatsen in 

Ouderenzorg Annenborch blijkt geen haalbare 

kaart, we moeten helaas op zoek naar een andere 

definitieve locatie.  

 

Dan hebben we het prachtige schilderij gemaakt 

in 1969 door Kees Bastiaans en geschonken 

door de toenmalige Gemeente Rosmalen aan 

Basisschool Kruisstraat. Dit kunstwerk is na de 

sluiting in 2013 van Basisschool Kruisstraat 

verplaatst naar Kindcentrum Wijboom in  

’s-Hertogenbosch. Scholenkring ATO heeft  

het schilderij nu in bruikleen gegeven aan 

Heemkundekring Rosmalen.  

Op vrijdag 15 februari is het wandpaneel 

opnieuw onthuld op een mooie plek in Perron-3.  

Het hangt nu in het 

trappenhuis wat 

leidt naar de 

lokalen waar 

dagelijks creatieve 

activiteiten worden 

ontplooid door 

jonge en oudere 

cursisten onder 

leiding van hun 

docenten.  

De officiële 

onthulling werd gedaan door Bas Bastiaans, Henk Savelkouls en ondergetekende.  

 

Als Heemkundekring Rosmalen 

zijn we ook nog in bezit van een 

historische brandweerladder-

wagen. Ook dit jaar is dit 

pronkstuk gebruikt tijdens de 

intocht in Oeteldonk.  

Op dit moment staat de 

brandweerladderwagen nog in 

opslag op Landgoed Coudewater, 

maar het is niet uitgesloten dan we 

op zoek moeten naar een andere 

locatie.  



Bestuursplannen zijn er natuurlijk ook, we gaan verder met het ontwikkelen van 

ons beleidsplan voor de komende jaren, we willen ons ledenbestand verdubbelen 

en we gaan op zoek naar vrienden (sponsoren) voor onze Heemkundekring 

Rosmalen. Om ons ledenbestand te verdubbelen, is mijn verzoek aan alle leden 

om in 2019 te proberen allemaal een nieuw lid aan te brengen, dit zou toch geen 

probleem moeten zijn. Heb je in de kennissenkring Rosmalense ondernemers 

zitten, vraag ze om vriend van Heemkundekring Rosmalen te worden. Geef dit 

aan ons door, dan nemen wij contact met deze Rosmalens ondernemer op.  

Als bestuur gaan wij werk maken van onze zoektocht naar een meer passende 

huisvesting voor onze vereniging. 

 

Tot ziens in het Heemhuis en/of bij een van onze activiteiten. 

 

Rien van den Broek, voorzitter 

  



JAARVERSLAG 2018 
 

Algemeen 

• Het bestuur is van mening dat het jaar 2018 voor onze vereniging beschouwd 

kan worden als een goed jaar, omdat het beoogde doel, namelijk het verleden, 

heden en toekomst heemkundig vast te leggen zeker tot uitdrukking is 

gebracht. Dit is te danken aan de inzet van onze leden en vrijwilligers die, 

hetzij individueel of door lid te zijn van een werkgroep, dit mogelijk hebben 

gemaakt.  

 

Bestuur 

• In februari hebben wij 

tijdens de algemene 

jaarvergadering 

afscheid genomen van 

mw. Wilma van Creij-

van Kasteren, 

voorzitter.  

• De hr. Rien van den 

Broek is bij de 

jaarvergadering met 

algehele stemmen 

aangetreden als lid van het bestuur. Met ingang van juni is hij door het 

bestuur als voorzitter gekozen en zo was de vacante vacature van voorzitter 

verleden tijd. 

• De hr. Wim van Son maakt sinds november als aspirant-lid deel uit van het 

bestuur, waarmee uitbreiding van het bestuur, dat al jaren een wens is, 

bekrachtigd kan worden. 

• Het bestuur is gedurende het jaar 11 maal bijeen geweest. 

 

Leden 

• Op 26 april heeft het Z.M. Koning Willem Alexander behaagd een drietal 

leden van onze vereniging te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. 

Deze eer betrof de heren Wil van den Elzen, Gerrit Mol en Martien Veekens. 

• De heer Jo Versteijnen werd op 7 november Rosmalens Vrijwilliger van het 

jaar. 

• Afscheid hebben wij moeten nemen van een gewaardeerd lid, de heer Cor 

Verstegen. Cor overleed op 8 mei. Helaas heeft hij niet mee kunnen maken 

dat zijn maquettes op 5 juni online zijn gegaan. Zijn familie was hierbij wel 

aanwezig. 

 



Werkgroepen 

• Onze vereniging kent veel werkgroepen, welke ieder op eigen wijze erna 

streven hun steentje bij te dragen waar de groep voor staat. Alle werkgroepen 

staan vermeld op de website van onze vereniging.  

• Rosmalla 

De redactie van de Rosmalla heeft wederom dit jaar weer zorggedragen voor 

het uitbrengen van het unieke tijdschrift van onze vereniging. Drie maal 

mochten wij hiervan genieten. 

• Rosmalogie 

De cursus Rosmalogie heeft tweemaal plaatsgevonden met in totaal 31 

deelnemers.  

 

Activiteiten 

• Ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd, zoals  

filmavonden, fiets- en wandeltochten, lezingen en exposities. 

• Bijzonder was de expositie in september, die mede in het kader van Open 

Monumentendag werd gegeven. De fraaie maquettes van oude Rosmalense 

gebouwen en panden waren een lust voor het oog en voor het publiek heel 

herkenbaar. Op een schitterende locatie op de Driesprong heeft eenieder 

daarvan kunnen genieten en kunnen we spreken van een zeer goede opkomst. 

 

Beleid 

• Een belangrijke aangelegenheid voor onze vereniging is de aanpak om een 

plan uit te stippelen voor het beleid voor de toekomst. Een werkgroep is hier 

drukdoende mee waarbij alle facetten, w.o. de interne organisatie, 

communicatie in- en extern, ICT, de collectie en huisvesting onder de loep 

worden genomen en uitgewerkt. Een hele klus welke veel tijd en aandacht 

vergt van de werkgroep. Dit jaar is er een begin gemaakt en het streven is om 

komend jaar de eindstreep te halen.  

• Voor het komende jaar zal er naast de reguliere activiteiten extra aandacht 

besteed gaan worden aan het herdenken en vieren van de bevrijding van 

Rosmalen, dan 75 jaar geleden. 

• Daarnaast zal werving van leden en sponsoren extra aandacht krijgen. 

 

Tot slot 

• Waar zouden we zijn zonder onze leden/vrijwilligers en sponsoren. 

De Heemkundekring Rosmalen bestaat dankzij de inzet van al deze mensen. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Bestuur Heemkundekring Rosmalen.  

  



VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

GEHOUDEN OP DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 IN DE HEEMKAMER PERRON-3 
 

Aanwezige bestuursleden:  

hr.R. van den Broek (voorzitter), mw. T.Birsak-Verhallen (secretaris),  

mw. H.Pennings-van der Leest (penningmeester), mw. K. van der Doelen-Crane 

(lid-notulist), hr. R. Van Grunsven (lid) en W. Van Son (asp.lid). 

 

Aanwezige leden:  

hr./mw. F. van den Bogaard, Th.Coppens, H. van Dinther, J.Groenewoud, 

J.Hoedemakers, P. Van Hoek, F.Hollander, R.Hoogeboom, H. Van Hunsel, 

M.Kappen, J. van Kessel, M.van Kessel-van de Donk, J. Van Miltenburg, G.Mol, 

G.Neppelenbroek, A. van Nuland, B. van Nuland. G. van den Oever, H.Olivier,  

J. Van Schijndel, N. Spierings, M.Veekens, J.Versteijnen en J.Zantkuijl. 

 

Afwezig met bericht van verhindering:  

hr./mw. F.Verbunt, A.de Visser, W. van Heeswijk, P. Pels, I.Pels-de Haas, 

P.Verstappen, I. van Aggelen, W.van den Elzen, R.Beekers, T.Versteijnen, 

H.Maas, W.Smulders en A. de Veer. 

 

 

1. Opening.  

• De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom.  

• De voorzitter geeft desgevraagd het woord aan de heer Jan Zantkuijl.  

Jan is vanmiddag op bezoek geweest bij ons gewaardeerd lid, de hr. 

Arnold de Veer. Zoals eenieder van ons weet is Arnold al geruime tijd 

ziek. Arnold laat weten dat hij het bijzonder waardeert zoveel 

belangstelling te mogen ontvangen van zijn collegae van de 

Heemkundekring. Het doet hem goed en hij dankt daarvoor iedereen 

hartelijk. Arnold hoopt dat hij volgend jaar weer aanwezig kan zijn bij de 

algemene ledenvergadering. 

• De voorzitter dankt Jan voor het overbrengen van de boodschap van 

Arnold. 

• Voorts staan wij stil bij de leden die ons het afgelopen jaar zijn  ontvallen. 

• Met behulp van een PowerPointpresentatie wordt de vergadering 

voortgezet te beginnen met foto’s van een aantal collecte items t.w.: 

➢ De klok, is tijdelijk te zien in de Laurentiuskerk. Hiervoor wordt nog 

een vaste standplaats gezocht.  

➢ Het schilderij het Rosmalens Dorpsleven uit 1969 van wijlen de 

schilder Kees Bastiaans, is te zien in het trappenhuis van Perron-3. 



Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat voor het verzekeren van dit 

schilderij naar een oplossing wordt gezocht. 

➢ De antieke brandweerladderwagen: momenteel nog ondergebracht op 

Coudewater. Ook hiervoor wordt een ander onderkomen gezocht. 

Bouwbedrijf Pennings op de Kruisstraat heeft nog ruimte en is bereid 

deze te gebruiken voor het bergen van de ladderwagen, aldus de 

voorzitter. 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 27 februari 2018. 

• Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld.  

 

3. Jaarverslag 2018. 

• Het jaarverslag wordt eveneens onder dankzegging goedgekeurd en 

vastgesteld. Het jaarverslag 2018 wordt onder de leden verspreid via de 

eerstvolgende Nieuwsbrief. 

 

4. Financieel verslag 2018. 

• De penningmeester geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven 

over 2018, het boekjaar wordt afgesloten met een klein negatief resultaat.  

De vermogenspositie per 31 december 2018 blijft echter voldoende 

positief.  

De gepresenteerde cijfers leiden verder niet tot vragen, derhalve wordt het 

financieel jaarverslag 2018 door de vergadering goedgekeurd en is 

hiermede vastgesteld. 

 

5. Verslag van kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid. 

• De heren Hans Groenewoud en Peter van Hoek maken deel uit van de 

kascontrolecommissie 2018.  Hans geeft de bevindingen weer. Hieruit 

blijkt dat de kascontrolecommissie de betreffende stukken in orde heeft 

bevonden en decharge verlenen aan het bestuur over het boekjaar 2018. 

• De nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2019 bestaat uit: de heren 

Peter van Hoek en Martien Veekens. De heer Frans van den Bogaard is 

aangesteld als reserve lid. 

 

6. Contributie 2019. 

• De contributie voor 2019 blijft gelijk aan 2018 t.w.: 

➢ Enkel lid    €  25,= 

➢ Echtpaar    €  35,= 

• Indien de Rosmalla per post:  

➢ Enkel lid    €  32,= 

➢ Echtpaar    €  42,= 

 



7. Begroting 2019- 2020. 

• Ook bij deze cijfers wordt een toelichting gegeven door de 

penningmeester. Zonder op- of aanmerkingen wordt de begroting 2019 

goedgekeurd en vastgesteld.  

• Desgevraagd wordt meegedeeld dat het aantal leden momenteel 279 

bedraagt. 

 

8. Bestuur. 

• Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn Henda Pennings-van der 

Leest (penningmeester) en Kitty van der Doelen-Crane, notulist.  

Beiden worden met applaus weer gekozen voor de volgende periode. 

• Op verzoek van het bestuur heeft de heer Wim van Son zich kandidaat 

gesteld zitting te nemen in het bestuur. Wim, geboren en getogen 

Rosmalenaar, stelt zich voor aan de vergadering. Met algehele stemmen 

en applaus wordt Wim officieel gekozen tot lid van het bestuur.  

Het bestuur is blij met de uitbreiding en heet Wim van harte welkom. 

Wim zal o.a. coördinator zijn voor het werkveld collecties. 

 

9. Beleid en plannen 2019. 

• In 2018 is het begin gemaakt om een plan uit te stippelen voor het beleid 

voor de toekomst. Dit jaar gaan we hiermee verder.  

• Het werven van nieuwe leden, nieuwe vrienden van onze vereniging en 

sponsors zijn o.a. punten van aandacht. Ambitie: 500 leden en 50 

vrienden/sponsoren. Voorgesteld wordt voor bovenstaande werving een 

brochure/flyer uit te brengen. Daarnaast wordt het idee geopperd dat ieder 

bestaand lid voor een nieuw lid zorgt. Het streven is het huidige 

ledenaantal met minimaal met 70 nieuwe leden te verhogen. Ook worden 

leden verzocht om ondernemers die zij persoonlijk kennen te benaderen 

om vriend van de Heemkundekring Rosmalen te worden. 

• De huisvesting van onze vereniging is eveneens al meerdere jaren een 

onderwerp van gesprek in het bestuur en diverse locaties in Rosmalen zijn 

daarbij genoemd. Het is echter nog niet gelukt om een andere geschikte 

locatie te bemachtigen. Wie weet lukt het in 2019.  

 

10. Rondvraag. 

• De voorzitter deelt mee dat de dames Ilse van Aggelen en Marion 

Coenraad onze gelederen komen versterken in de Public 

Relations/communicatie c.q. ondersteuning van de ICT.  

• Op aangeven van de heer Jo Versteijnen deelt de voorzitter mee dat er 

twee nieuwe maquettes zijn ontvangen, de jongens- en meisjesschool 

gemaakt door de heer Riny van Hassel. 

  



• De heer Frans Hollander informeert naar de cursus Rosmalogie I en II.  

De heer Piet Korsten, die deze cursussen verzorgt met Peter van Hoek, 

geeft hierover uitleg. Komend najaar gaan deze cursussen weer van start. 

Over de hoogte van de cursuskosten moet het bestuur nog een besluit 

nemen. 

• De heer Rob Hoogeboom informeert naar de activiteiten in het kader van 

75 jaar Herdenking van Oorlog en Bevrijding in oktober a.s. De voorzitter 

deelt mee dat hiervoor een werkgroep is samengesteld waarin Henda en 

Truus deelnemen. De werkgroep heeft als doel activiteiten hiervoor uit te 

werken. De viering vindt plaats van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 

oktober. Ook de redactie van de Rosmalla gaat hier aandacht aan 

besteden. 

• De heer Gerrit Mol vraagt aandacht voor het Rosmalens dialect. 

Voorgesteld wordt hier een werkgroep voor samen te stellen of toe te 

voegen aan de cursus Rosmalogie. Gerrit Mol en Miet van Kessel-van de 

Donk zijn bereid zitting te nemen in de betreffende werkgroep.  

De vergadering oppert het idee om het Rosmalens dialect op te nemen in 

de cursus Rosmalogie. 

• De penningmeester verzoekt op te nemen in de eerstvolgende 

Nieuwsbrief om de contributie voortaan te betalen via een automatische 

incasso. 

• Tenslotte wordt afgesproken dat het overleg met de coördinatoren van de 

werkgroepen eenmaal per jaar te laten plaatsvinden en wel eind 

september of begin oktober. 

 

11. Sluiting. 

• De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en 

sluit de vergadering met de mededeling dat eenieder wordt uitgenodigd 

voor een drankje in het restaurant van Perron-3. 

 

========================================================== 
 

De module Rosmalogie 2 werd op 1 december 2018 afgesloten. Voorzitter Rien 

van den Broek reikte toen 

aan alle cursisten de 

certificaten uit. 

De cursus werd gevolgd 

door 20 personen. 

In het najaar van 2019 

zal de cursus weer 

gehouden worden.  

Zie verder onze website.  



RINY VAN HASSEL MAAKTE OOK EEN MAQUETTE SINT JOSEPHSCHOOL 
 

 

Vorig jaar had Riny van Hassel van de 

oude Maria-meisjesschool al een mooie 

maquette gemaakt. Dit jaar verraste hij 

de 30-jarige Heemkundekring Rosmalen 

(opgericht op 12 januari 1989 in het 

Gemeenschapshuis ‘De Kentering’) met opnieuw een van balsahout gemaakte 

fantastische 

maquette. Ditmaal 

betrof het een op 

schaal gemaakte 

‘replica’ van de in 

1991 gesloopte  

St.-Josephschool  

in het centrum van 

Rosmalen.  

Beide scholen zijn 

in de kelder van 

ons Heemhuis 

opgeslagen.  



VOORLOPIGE DATA ACTIVITEITEN OP KORTE TERMIJN  

 

Dinsdag 9 april 

 Lezing “Bombs away” / Ruimen van bommen uit WO II 

 

Zaterdag 11 mei 

 Fietstocht 

 

Dinsdag 11 juni 

 Lezing over WO II door Jos Korsten en Jan de Wit 
 

Voor meer gegevens zie website www.heemkundekringrosmalen.nl 

 

AUTOMATISCHE INCASSO  

 

Heemkundekring Rosmalen biedt u de mogelijkheid om uw jaarlijkse contributie 

automatisch van uw bankrekening te doen incasseren. 

Indien u dit wenst, dan kunt u een email sturen met uw gegevens en uw 

bankrekeningnummer naar heemkundekring@kpnmail.nl en dan zal uw 

contributie voortaan jaarlijks automatisch van uw bankrekeningnummer  

worden afgeschreven. 

 

CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN 

 

• Voor informatie, lidmaatschap en financiële zaken mail naar 

heemkundekring@kpnmail.nl of  

bel op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 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 onze website 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. 16-03-2019) 
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