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NIEUWSBRIEF  039 – DECEMBER 2019 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

Beste leden van Heemkundekring Rosmalen, 

 

De Nieuwsbrief van december, wederom verzorgd door Martien Veekens, staat 

weer boordevol informatie met een ruime terugblik op ’75 jaar bevrijding 

Rosmalen’. Mijn voorwoord als voorzitter kan daarom beperkt blijven.  

Wel vraag ik speciaal aandacht voor een aantal uitnodigingen in deze 

Nieuwsbrief.  

 

Veelvuldig waren we de laatste maanden in het nieuws bij de verschillende 

activiteiten. Als Heemkundekring Rosmalen treden we bewust naar buiten en 

willen we graag midden in de Rosmalense gemeenschap staan. Nieuwe 

initiatieven staan op stapel. Ik noem het realiseren van een App voor de 

Bevrijdingswandelingroute en het geven van presentaties op de Basisscholen in 

Rosmalen over de historie van ons eigen Durpke. Ook intern maken we stappen 

vooruit, er is een nieuwe werkgroep activiteiten, een nieuwe werkgroep ICT en 

website en een nieuwe werkgroep distributie Rosmalla.  

 

Als voorzitter haal ik alles uit de kast om meer leden binnen te halen. Onze 

doelstelling is 500 leden binnen enkele jaren. Dus ook vandaag weer een oproep 

naar jullie allemaal: stimuleer je eigen netwerk, je eigen omgeving van familie en 

kennissen om ook lid te worden van onze prachtige Heemkundekring Rosmalen. 

Iedereen kent het spreekwoord: Hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

Op onze website is alle informatie te vinden. Lid worden kan via onze website. 

 

Rien van den Broek, voorzitter 
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IN MEMORIAM ARNOLD DE VEER 
 

Op donderdag 4 juli 2019 is onze betrokken en zeer 

gewaardeerde vrijwilliger Arnold de Veer, na een 

slopend ziekbed op 64 jarige leeftijd overleden.  

In onze vorige Nieuwsbrief van september hadden we 

hier natuurlijk onze leden over moeten berichten.  

Helaas is dit niet gebeurd. Als bestuur bieden wij hier 

onze verontschuldigingen voor aan.  

Wij verwijzen naar het door ons op 11 juli 2019 op onze 

website geplaatste ‘In Memoriam Arnold de Veer’, waar 

we als Heemkundekring Rosmalen op gepaste wijze 

stilstaan bij zijn overlijden en wat Arnold voor 

Heemkundekring Rosmalen heeft betekend.  

https://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/nieuws-h/287-in-memoriam-

arnold-de-veer. In ons periodiek Rosmalla van december 2019 is het artikel ‘Op 

bezoek bij Arnold de Veer’ opgenomen. Een artikel gemaakt door Kring Vrienden 

van ’s-Hertogenbosch en gepubliceerd in juli van dit jaar in hun blad ‘Bossche 

Kringen’. 

Bestuur Heemkundekring Rosmalen 

RABO CLUBSUPPORT 
 

Fantastisch! Dit jaar hebben we weer een mooi bedrag mogen ontvangen van de 

Rabobank Clubsupport. Was het vorig jaar al een bedrag van € 1.220,56 met 292 

stemmen, dit jaar werden we verrast 

met een bedrag van € 1.797,51 met 

303 stemmen. Van de 250 

verenigingen uit ‘s-Hertogenbosch en 

omstreken zijn wij op een 11e plaats 

geëindigd en daar zijn wij zeer trots 

op. Met dit geld kunnen we onder 

andere foto’s en filmmateriaal van 

het verleden vastleggen voor het 

heden en de toekomst. Nogmaals 

willen wij u danken voor uw stem, 

steun en support 

Henda Pennings van der Leest, penningmeester  

https://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/nieuws-h/287-in-memoriam-arnold-de-veer
https://www.heemkundekringrosmalen.nl/index.php/nieuws-h/287-in-memoriam-arnold-de-veer
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GRANDIOZE BELANGSTELLING VOOR HEEMKUNDEKRING 

ROSMALEN 
 

Op 23 oktober 2019 hebben we de Bevrijding van Rosmalen 75 jaar geleden 

herdacht. In de dagen daarna, op 24 en 25 oktober, hebben we onze vrijheid 

gevierd. Een mooi en gevarieerd programma in kader van ‘herdenken’, het 

doorgeven van vrijheid, maar ook van onze vrijheid vieren. 

 

Het bevrijdingsvuur is vanuit 

Nuland via het Oorlogsmonument 

Kruisstraat naar het 

Oorlogsmonument aan de 

Schoolstraat gebracht. Bij beide 

Oorlogsmonumenten is er een 

ceremonie geweest.  

Bijzonder was de aanwezigheid van 

Oorlogsveteraan Bruces Coombes, 

die samen met Oorlogsveteraan Sam 

Crane in oktober 1944 heeft 

gevochten bij de bevrijding van 

Rosmalen. Kitty van der Doelen – 

Crane heeft tijdens de ceremonie 

aan de Schoolstraat een prachtig 

gedicht van haar vader 

voorgedragen en samen met haar 

zussen de Bevrijdingswandeling 

ingezet. 

Heemkundekring Rosmalen was bij 

veel activiteiten betrokken, te 

beginnen met de Bevrijdingswandeling op woensdag 23 oktober door het centrum 

van Rosmalen. Met veel fotomateriaal van Heemkundekring Rosmalen, zijn 10 

prachtige fotodoeken (tijdelijk) in het centrum geplaatst. Ook is er een 

wandelingsrouteboekje gemaakt door Tiny Kappen waarin de foto’s zijn 

opgenomen met tekst en uitleg van Jos Korsten. Het wandelingsrouteboekje is als 

naslagwerk nog (gratis) af te halen bij Boekhandel De Omslag op De Driesprong 

en bij The Read Shop in de Molenhoekpassage.  
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Heemkundekring Rosmalen gaat samen 

met De Bossche Tijdmachine, de 

komende maanden een permante 

Bevrijdingswandelingroute realiseren.  

Hiervoor wordt voor de route een 

prachtige App ontwikkeld. 

De tekening op de voorkant van het 

Bevrijdingswandelingboekje is in 1946 

gemaakt door H. van der Heijden. 

 

Tijdens de Bevrijdingwandeling is onze 

laatste nieuwe maquette van het Oude 

Station Rosmalen, inclusief 

rangeerterrein en de in oktober 1944 

aanwezige Rode Kruistrein, 

gepresenteerd in de omgeving 

Spoorstraat/Stationsstraat en de dagen 

erna getoond in de Blauwe Zaal van De 

Kentering. Een prachtig staaltje werk van 

Riny van Hassel en Jos Korsten. Bij de 

maquette waren ook 

een aantal attributen 

geplaatst van Ad 

Hermes, die hij 

persoonlijk uit de 

bewuste Rode 

Kruistrein bij het 

Oude Station heeft 

buitgemaakt. 

 

Deze prachtige 

maquette is te 

bewonderen in 

Perron-3.  

 

Voorlopig staat dit fraaie bouwwerk op de 1e verdieping van Perron-3. 

  



 

5 

 

De absolute topper was natuurlijk onze film-documentaire “Vijf Donkere Jaren”, 

waarin we Rosmalen in beeld hebben gebracht tijdens de 2e Wereldoorlog 1940-

1945.  

De première was op woensdagavond 

in de Blauwe Zaal van De 

Kentering. In een volle zaal met  

ca. 175 gasten werd de film-

documentaire gepresenteerd.  

Alle complimenten zijn voor de 

makers van deze film, te weten:  

Piet Korsten, Peter van Hoek en Jos 

Korsten. Natuurlijk ook met heel 

veel dank aan de geïnterviewden, 

Wil en Diny van den Elzen, oud-

journalist John van Miltenburg, Tweede Wereldoorlogspecialist Ad Hermes, de 

inwoners uit Rosmalen die alles zelf hebben meegemaakt, de heer Ties van 

Grinsven, de heer Jos Dollevoet, mevrouw Riet van Coenen – van Creij, mevrouw 

van den Berg - Coppens en de helaas na de interviews overleden mevrouw van 

Bussel en mevrouw Vorstenbosch. Verder ook aan Rita Bijnen uit Berlicum die 

een stukje voorlas uit haar Oorlogsdagboek en aan Kitty van der Doelen - Crane 

die aan het eind van film een gedicht van haar vader Oorlogsveteraan Sam Crane 

voordroeg. 

 

Naast de première op 

woensdagavond hebben we 

de film-documentaire nog 

6x keer vertoond. Alle 

voorstellingen zaten 

afgeladen vol. Totaal 

hebben we zeker 1000 

bezoekers over de vloer 

gehad. 

Gezien de overweldigende 

belangstelling is de film op 

28 november en 3 december 

j.l. in totaal nog 4x vertoond in de kleine filmzaal van Perron-3. Speciale 

voorstellingen zijn er inmiddels geweest in Ouderzorg Annenborch, bij 

Mariaoord, voor de Rosmalense ondernemers en buurtvereniging Kruisstraat.  
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Op zondag 15 december a.s. wordt de film ook nog bij seniorenvereniging HEVO 

vertoond.  

Voor en na de film was er de 

interessante expositie van 

foto’s, die een relatie hebben 

met de Tweede wereldoorlog, 

te bewonderen. De expositie is 

gemaakt door Ronald en 

Antoinette van Grinsven.  

In een vitrinekast waren nog 

attributen W.O. II, uit de 

privécollectie van Ronald en 

Antoinette te zien. 

 

We zouden het bijna vergeten, 

maar voorafgaand aan de première van de film hebben we ook het 

Oorlogsdagboek van Rita Bijnen gepresenteerd. Wethouder Roy Geers 

overhandigde hierbij een exemplaar van het dagboek aan Rita. Dit prachtige 

dagboek is, na initiatief van Wil en Diny van den Elzen, tot stand gekomen in 

samenwerking tussen 

Heemkundekring ‘De Plaets’ uit 

Berlicum en Heemkundekring 

Rosmalen. Het Oorlogsdagboek 

Van Rita Bijnen is verkrijgbaar bij 

Boekhandel De Omslag aan  

De Driesprong en The Read Shop in 

de Molenhoekpassage en natuurlijk 

ook nog bij onze eigen 

Heemkundekring Rosmalen. 

 

Als voorzitter wil ik graag mijn dank uitspreken voor het vele werk wat onze 

vrijwilligers hebben verzet voor dit prachtige evenement. We hebben het als 

Heemkundekring Rosmalen zeker niet alleen gedaan. Vele verenigingen uit 

Rosmalen hebben allemaal hun steentje bijgedragen en samen met het 

Organisatiecomité Bevrijding Rosmalen, onder aanvoering van Leander Pennings, 

het evenement tot een succes gemaakt. 

 

Rien van den Broek, voorzitter  
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ACTIVITEITEN/AGENDA    (Onder voorbehoud) 

 

Woensdag 29 januari Films Coudewater en Mariaoord 

 

Zat. 15 en 29 februari Cursus Rosmalogie deel 1 en 2  

 

Dinsdag 18 februari Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 

Zat. 7 en 14 maart Cursus Rosmalogie deel 3 en 4  

 

April   Lezing Ad Hermens i.s.m. Hevo Rosmalen 

 

Mei   Herdenking Tweede Wereldoorlog 

   Lezing Jan de Wit en Jos Korsten  

   Film “Vijf Donkere Jaren” 

   Bevrijdingswandeling (d.m.v. nieuwe app) 

 

Juni   Fietstocht “Over de oude grenzen van Rosmalen” 

 

Juli/Augustus  Zomervakantie 

 

September  Wandeltocht “Coudewater en Wamberg” 

 

Zondag 13 september Open Monumentendag; thema is “Leermoment” 

 

Oktober  Cursus Rosmalogie (vervolg) 

 

November  Lezing Brabants/Rosmalens Dialect 

 

December  Oudjaarsborrel 

 

 

Maandelijks  

Bestuursvergadering (met uitzondering van de zomervakantie-periode ) 

 

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

Definitieve data, tijden en locaties worden vermeld op onze website 

www.heemkundekringrosmalen.nl en in Nieuwsbrieven in 2020  

http://www.heemkundekringrosmalen.nl/
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KERSTMIS, EEN BIJZONDERE TIJD!  
 

De voorzitter heeft mij gevraagd om – namens het bestuur – zorg te dragen voor 

een Kerstwens voor onze leden.  

 

 

Ik zit achter mijn laptop en kijk naar buiten. De zon schijnt, het is zelfs warm 

achter het raam. Kerstmis, ik schrijf het woord en laat mijn gedachten gaan over 

de betekenis ervan. Voor mij is het een tijd van samen zijn en extra zorg en 

aandacht voor elkaar. Dat laatste hebben wij zeker ook in beeld gebracht bij onze 

vereniging het afgelopen jaar.  

 

 

Het loopt weer tegen het einde van het jaar. 

Een tijd om achterom te kijken. 

Hoe zijn we begonnen en wat heeft het ons gebracht. 

 

Zijn we wijzer geworden en dus ook wat meer bepakt. 

Door de ervaringen opgedaan in goede en soms  ook slechte tijd. 

 

De tijd voor het opmaken van de 

balans. 

Met wikken en wegen en toch ook 

weer een nieuwe kans. 

 

Want we gaan weer een nieuw jaar 

tegemoet. 

Brengt het ons voor- of tegenspoed? 

We maken voornemens en zijn van 

goede wil. 

Daarom wensen wij u  

 

Een vredig en een gelukkig Kerstfeest samen. 

Met genegenheid voor elkaar  

en al het goede voor het Nieuwe Jaar. 

Kitty. 
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Tot ziens op de 

Oudjaarsborrel 
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UITNODIGING VOOR  

FILMAVOND OP WOENSDAG 29 JANUARI 2020 
 

De Werkgroep Activiteiten nodigt de leden hierbij uit voor de filmavond  

in ons eigen Heemhuis op woensdag 29 januari 2020.  

Op deze avond wordt de bestaande film van Coudewater getoond en de nieuwe 

film over Mariaoord.  

 

Het aanvangstijdstip is 19:00 uur en bij voldoende belangstelling  

een 2e voorstelling om 20:30 uur. 

 

De filmavond is alleen toegankelijk voor leden van Heemkundekring Rosmalen  

en de toegang is gratis;  

 

Wij verzoeken U, als U van plan bent de filmvoorstelling bij te wonen,  

zich voor 14 januari 2020 aan te melden door het sturen van een e-mail aan 

info@heemkundekringrosmalen.nl of telefonisch op maandagavond  

tussen 19:00 en 20:00 uur via 073 – 52 218 32. 

 

Werkgroep Activiteiten 

 

UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

OP DINSDAG 18 FEBRUARI 2020 

 
Namens het bestuur van Heemkundekring Rosmalen nodig ik hierbij al onze 

leden uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Deze zal worden gehouden op dinsdag 18 februari 2020 in Rosmalen,  

aanvang 20:00 uur.  

Wij verzoeken U, als U van plan bent de vergadering bij te wonen,  

zich voor 15 januari 2020 aan te melden door het sturen van een e-mail aan 

info@heemkundekringrosmalen.nl of telefonisch op maandagavond tussen 19:00 

en 20:00 uur via 073 – 52 218 32. Ook wordt U uitgenodigd om agendapunten 

voor deze vergadering in te brengen. De agenda, met daarin ook de 

vergaderlocatie, wordt U twee weken voor aanvang toegestuurd. 

 

Namens bestuur Heemkundekring Rosmalen 

Rien van den Broek, voorzitter  

mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
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LEDENADMINISTRATIE EN AUTOMATISCHE INCASSO 
 

Heel gestaag groeit ons ledenaantal. We weten wie er lid zijn, maar wat we niet 

weten, wat is nu bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van onze leden. En toch is 

dit belangrijke informatie als we nieuwe activiteiten willen ontwikkelen als we 

plannen maken voor de toekomst. Aan de nieuwe leden vragen we meteen hun 

geboortedatum. Met nieuwe leden spreken we ook meteen af dat we de 

contributie automatisch mogen incasseren. 

Hierbij ons verzoek aan alle bestaande leden: geef a.u.b. uw geboortedatum aan 

ons door samen met het IBAN-nummer van uw bankrekening en graag ook de 

tenaamstelling, zodat we kosten besparen en het werk van onze penningmeester 

vereenvoudigen. Op de Algemene Ledenvergadering zal als agendapunt worden 

besproken: het innen van de contributie via automatische incasso. 

Heemkundekring Rosmalen verstrekt nooit gegevens van leden aan derden;  

zie onze privacy-verklaring welke ook op onze website is vermeld. 

De gevraagde aanvullende gegevens kunt U mailen aan het bestuur via 

info@heemkundekringrosmalen.nl  Geen e-mail stuur dan even een kort briefje 

aan Bestuur Heemkundekring Rosmalen, Postbus 64, 5240 AB Rosmalen. 

Heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Bestuur Heemkundekring Rosmalen 

 

OORLOGSDAGBOEK RITA BIJNEN 
 

Rita Bijnen heeft als 20 jarig meisje een oorlogsdagboek 

bijgehouden over de periode 17 september 1944 tot aan  

1 januari 1945. Rita beschrijft in haar dagboek, zeer 

nauwkeuring, alle gebeurtenissen rondom de strijd in 

Berlicum en de daaropvolgende evacuatie naar en het 

verblijf op Coudewater in Rosmalen.  

Het zijn spannende maar soms ook dramatische verhalen. 

Het oorlogsdagboek is nog te verkrijgen voor de prijs van 

€ 9,50. Zolang de voorraad strekt, kunt U in ons 

Heemhuis terecht op maandagavond tussen 19:00 en 

20:00 uur. Bestellen via een e-mail mag ook, 

info@heemkundekringrosmalen.nl. Ook kunt U het boek aanschaffen bij 

Boekhandel De Omslag op De Driesprong of bij The Readshop in de 

Molenhoekpassage.  

mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
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BEELDBANK - FOTO’S EN BIDPRENTJES 
 

Zoals U ongetwijfeld weet beschikken wij  als Heemkundekring Rosmalen via 

onze website over een prachtige beeldbank met duizenden foto’s.  

Zeker de moeite waard om hierop eens te gaan kijken. 

Link: https://www.beeldbankrosmalen.nl/cgi-bin/fotos.pl 

 

Ook kunt U via onze website zoeken naar een van de vele bidprentjes.  

Link: https://www.beeldbankrosmalen.nl/cgi-bin/bidprent.pl 

 

Natuurlijk willen wij deze beeldbanken up to date houden en nieuw fotomateriaal 

en nieuwe bidprentjes toevoegen. Dit is zeker geen eenvoudige klus. Van de vele 

foto’s moeten we vaststellen: wie of wat staat er nu op, uit welk jaar is de foto, 

wat zijn de bijzonderheden en ga zo maar door. Leuk werk om te doen. 

In januari gaan we het proces, van ontvangst van foto’s en bidprentjes tot en met 

het plaatsen op de beeldbank inclusief de beschrijvingen, opnieuw bekijken en 

ook vastleggen.  

Heeft U interesse om als vrijwilliger mee te werken aan de beeldbankactiviteiten, 

laat het ons dan weten. Vele handjes maken licht werk. Bij interesse graag een e-

mail sturen naar info@heemkundekringrosmalen.nl  

 

Rien van den Broek, voorzitter. 

 

CONTACT MET HEEMKUNDEKRING ROSMALEN 
 

• Voor informatie, lidmaatschap en financiële zaken mail naar 

heemkundekring@kpnmail.nl of  

bel op maandagavond tussen 19.00 en 20.30 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.  

 
 

 

 
Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens (d.d. 2-12-2019) 

https://www.beeldbankrosmalen.nl/cgi-bin/fotos.pl
https://www.beeldbankrosmalen.nl/cgi-bin/bidprent.pl
mailto:info@heemkundekringrosmalen.nl
mailto:heemkundekring@kpnmail.nl
mailto:rienvdbroek@home.nl

