
 

NIEUWSBRIEF – JUNI 2011 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
 

Beste Heemkundevrienden 

 

Dit voorwoord wil ik beperkt houden tot één bijzonder gebeurtenis 

gedurende de afgelopen periode, namelijk het feit dat één van onze 

waardevolle vrijwilligers ter gelegenheid van Koninginnedag een 

Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen, te weten Harrie Coppens. 

Wie kent hem niet? Moeilijker is het een volledige opsomming te geven van 

de vele aktiviteiten die hij als vrijwilliger voor de gemeenschap en ook voor 

onze Heemkundekring heeft verricht. 

 

Terecht deze onderscheiding. Persoonlijk heb ik 

Harrie, zijn vrouw en familie reeds mogen 

gelukwensen, maar ik wil dit nogmaals via dit 

voorwoord in deze Nieuwsbrief doen. Harrie, 

hartelijk dank voor het vele werk voor onze 

Heemkundekring.  

 

Ik wil daar aan toevoegen: Goed voorbeeld doet goed volgen! Namens het 

bestuur wil ik U allen vragen om ook als vrijwilliger een belangrijke bijdrage 

aan de werkgroepen te leveren, waardoor de activiteiten voortgang kunnen 

vinden of uitgebreid kunnen worden. Er is nog voldoende werk te doen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rien van Grunsven, voorzitter. 

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN ZOMER 2011 
 

Juli / Augustus : 

Vakantieperiode, geen speciale activiteiten. 

 

Weekend 10 - 11 september: 

 

Open Monumentendag 2011 met als thema “Herbestemming”. 

 

Onze activiteiten ter gelegenheid van 

Open Monumentendag 2011 zullen 

gaan samenvallen met het KOM-

festival in het centrum van Rosmalen.  

 

Heemkundekring Rosmalen 

presenteert haar aktiviteiten in Sociaal Cultureel Centrum ‘Perron-3’ op 

zondag 11 september van 12:00 tot 17:00 uur. 

Op dit moment zijn wij als heemkundekring druk doende om een groots 

opgezette presentatie te organiseren op zondag 11 september. 

 

Dit jaar zullen we niet vertegenwoordigd zijn in de Lambertuskerk.  

De Lambertuskerk is wel geopend tijdens de Open Monumentendag. 

Een en ander zal daar verzorgd worden door de heer Antoine de Visser. 

 

‘Perron-3’ (voormalig gemeentehuis) past in zijn geheel natuurlijk prefect 

onder de noemer ‘herbestemming’ en dat zullen we dan ook zoveel mogelijk 

tot uiting gaan brengen. Het draaiboek is nog niet klaar, maar we weten al 

wel dat er een tentoonstelling zal zijn van maquettes en foto’s. Verder zullen 

er films vertoond gaan worden, rondleidingen gegeven worden en willen we 

ons huidige Heemhuis in de oude schuilkelder (ook een vorm van 

herbestemming!) van het voormalige gemeentehuis van Rosmalen 

openstellen voor publiek.  

 

Ook andere vaste gebruikers van ‘Perron-3’ zullen deze zondag in 

samenwerking met ons acte de présence geven. 

 

De definitieve plannen worden in verdere publicaties opgenomen. 



EEN WEG VAN STERREN … pelgrimage & Santiago 

 

In het Museum voor Religieuze Kunst te Uden 

(Vorstenburg 1) wordt t/m 9 oktober 2011 aandacht 

besteed aan: de route naar Santiago de Compostela.  

De tentoonstelling begint bij Birgitta van 

Zweden. Deze heilige neemt binnen het museum  

(met veel werken uit de Rosmalense Abdij Koudewater) 

een bijzondere plaats in, omdat haar volgelingen sinds 

1713 naast het museum wonen. Birgitta, een markante, 

doortastende vrouw uit de 14
e
  eeuw, pelgrimeerde te 

voet vanuit haar geboorteland Zweden naar Rome en 

naar Santiago dat zij in 1341 bereikte. 

Het beeld van de pelgrim als een reiziger op weg 

naar een bijzonder doel vormt de leidraad van de 

tentoonstelling, van zowel het 

historische als het meer actuele onderdeel. De bezoeker 

wordt daar in meegevoerd met behulp van beelden en 

panelen, relieken en pelgrimsinsignes, foto’s en films, 

maar ook anders, meer fysiek, dankzij de inzet  

van onconventionele middelen als loopbanden en stappentellers. 

 

De tentoonstelling Een weg van sterren...pelgrimage & Santiago is 

geopend van 14 mei t/m 9 oktober 2011 op dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 

17.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen 13.00 - 17.00 uur 

 

Tijdens de tentoonstelling worden tevens nog diverse lezingen verzorgd: 

 Zondag 21 augustus 14:00 uur:  

Jan de Hoon   ‘Over de camino in de winter’ 

 Zondag 4 september 14:00 uur:  

Joost Jansen en Andries Govaart (m.m.v. Jan de Laat, muziek) 

 Zondag 18 september 14:00 uur :  

Ruud Harmsen en Marco van de Plasse: verteld in linosnedes 

 Zondag 2 oktober 14:00 uur:  

Gabriël Bakkum  ‘De cultuur langs de camino’ 

 Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 14:00 uur:  

Marije de Nood  ‘Camino van de lage landen’  

EN VERDER UW AANDACHT GEVRAAGD VOOR 

 

Erfgoed Brabant is verhuisd 

Op vrijdag 17 juni verhuisde Erfgoed Brabant 

van Parade naar De Griffie, het voormalige provincie-

huis aan de Waterstraat 16 in 's-Hertogenbosch.  

Een groot historisch gebouw, waarin men is gaan samenwonen met het 

Noord-Brabants Museum, het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch en het 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. 

 

54e Brabantsedag (zaterdag 20 augustus t/m zondag 28 augustus) 

De Brabantsedag is een van de grootste 

evenementen in de provincie Noord-Brabant en wordt 

gehouden van 20 t/m 28 augustus 2011 in Heeze. 

Het thema van dit jaar: 'Vreemd' dekt het gehele thema:  

excentrieke, absurde, merkwaardige personen, zaken of 

voorvallen uit de Brabantse historie. 

 

Geen congres van heksen maar over heksen 

Brabants Heem organiseert i.s.m. het 

Centrum voor de Studie van (..) de Kempen dit 

congres op zaterdag 8 oktober 2011 in Helmond (theaterzaal Gavioli, 

Torenstraat). Zaal open vanaf 09:30 uur. Sluiting om 17:00 uur.  

Inschrijven o.a. via de website www.brabantsheem.nl vanaf 1 augustus a.s. 

Kosten: € 21 met warme lunch / € 7 zonder lunch. 

 

Lezingen: 

Hans de Waardt ‘Magie, toverij en hekserij: de duivelse complexiteit van 

begrippen’; Marcel Gielis ‘De magie volgens theologen in de Nederlanden’; 

Prof.dr. Jos Monballyu ‘Op schok met de duivel. Heksenprocessen in de 

Nederlanden en Europa (15de – 17de eeuw)’; Charles Caspers ‘De mis van 

Adriaan en Adrianus. Nieuw licht op een Bredaas toverijproces uit 1589-

1590’; Sonja de Schrijver 1559: ‘Het jaar van de heks. Toverijvervolgingen 

in Peelland.’; Theo Coun: ‘De sociologische achtergrond van de heksen en 

heksenprocessen in Limburg/Loon ca.1600.’ 

 
 
 

Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens 

http://www.brabantsheem.nl/

