
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 023 – MAART  2015 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 

Beste mensen, 

 

De cursus Genealogie was een succes en is inmiddels afgerond. John Boeren 

had de leiding over een mooi elftal.  Deze cursisten kunnen met de kennis en 

informatie, die zij gedurende vijf avonden opgedaan hebben, nog een heel 

poosje aan de slag in de archieven en op de diverse internetsites. 

 

Op donderdag 5 maart 

hadden een aantal 

vrijwilligers van het 

eerste uur een ‘once in 

a lifetime’ moment: als 

Rosmalen1200-comité 

mochten we aanwezig 

zijn bij de opening van 

het Máximakanaal. 

Geheel in stijl; in 

speciaal daarvoor 

gehuurde historische 

kleding, stond de 

delegatie, samen met die van de drie andere plaatsen, te wachten bij de sluis 

van Hintham. Onze penningmeester, Henda Pennings mocht een mand met de 

1200jaar-artikelen van Orthen, Empel, Engelen en Rosmalen (waaronder de 

drie biertjes Van Ons Eygen en de vier Rosmalense ansichtkaarten) aan 

koningin Máxima overhandigen.  

 

De eerste lezing van dit jaar, ‘Van karrenspoor tot snelweg’, trok zoveel 

belangstelling dat we moesten uitwijken naar een grotere ruimte van Perron-3. 

Met een uiteindelijke 

bezetting van ruim 50 

personen was de zaal 

zeer goed gevuld. De 

uiteenzetting over de 

geschiedenis van de 

weg, die we nu voor het 

grootste gedeelte kennen 

als de N59, werd door 

dhr. Henk Buijks 

rijkelijk ondersteund 

door allerlei 

beeldmateriaal. 

Interessant waren de 

vergelijkingen tussen nu en toen en deze maakten het geheel zeer duidelijk. 

 

Met de ‘Rosmalla’, die nu helemaal in kleur voor u ligt, wordt het eerste 

kwartaal afgesloten. Het bestuur en de redactie hebben afgesproken dat dit jaar 

elke ‘Rosmalla’ geheel in kleur gedrukt zal worden. Om de kosten voor het 

drukken te drukken, is besloten niet vier keer, maar drie keer uit te komen. 

Full-color is aanzienlijk duurder dan wat we gewend zijn. Elke keer (nu, 

juni/juli en eind november) wordt het blad ergens anders gedrukt. Zo kunnen  

we prijs en kwaliteit met elkaar vergelijken en aan het eind van het jaar een 

keuze maken met welke drukker we de komende jaren in zee zullen gaan.  

 

Hebt u de ‘Rosbode’ met de historische 

pagina’s al gezien? Er is een mooie 

samenwerking gaande tussen de ‘Rosbode’ 

en onze Heemkundekring. De afgelopen 

weken is er hard gewerkt om vorm te 

geven aan een historisch stukje ‘Rosbode’. 

We hopen dat er elke maand/vier weken 

zo’n speciale ‘Rosbode’ uit kan komen.  

 

De lezing van april kan inmiddels gelukkig 

ook definitief ingevuld worden. We hebben 

dhr. Antoon Verhagen bereid gevonden op 

dinsdag 14 april een lezing te geven over 

de archeologische vondsten in de 

Rosmalense polder, daar waar nu de wijk 
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De Groote Wielen ligt. Met voorwerpen uit de IJstijd, van de Neanderthalers 

en delen van een mammoet, blijkt ook dit deel van Rosmalen de moeite 

waard. 

 

Verder zijn we druk doende met de organisatie van de programma’s, die u op 

de bijgevoegde flyer kunt vinden. Omdat deze flyer in alle haast is 

samengesteld en op een tijdstip dat nog niet alle activiteiten bekend waren, is 

deze helaas niet helemaal compleet. We kunnen nu, naast de al genoemde 

data, de week en plaats voor onze grote tentoonstelling kenbaar maken:  

24 oktober t/m 1 november in gebouw B van het Rodenborch College. 

Definitieve dagen en tijden moeten nog ingevuld worden, maar teken deze 

week maar vast aan in uw agenda. 

 

Ook zijn we nog bezig met een dansweekend. We hopen hierbij op een 

samenwerking met de vier Rosmalense dansscholen. De bedoeling is, dat er 

zoveel mogelijk mensen (jong en oud) kunnen gaan dansen op allerlei soorten 

muziek van de afgelopen honderd(twintig) jaar. Er zijn mogelijkheden om aan 

diverse workshops deel te nemen, om zo kennis te maken met dansstijlen, die 

u nog niet kent of die u al zo lang zou willen leren.  

 

Als laatste wil ik u wijzen op de verenigingendag op 14 juni in het centrum 

van Rosmalen. Deze dag heeft maar liefst 3 hoogtepunten: 

1. Een speciale foto maken op de hei. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door 

Heijmans; 2. Een defilé bij De Annenborch. Vanaf ‘Het Wiel van Armando’ 

gaan er een behoorlijk aantal verenigingen in optocht richting het centrum;  

3. Een speciale quiz, waarbij gestreden gaan worden om de titel ‘Slimste 

Rosmalenaar’ en ‘Slimste Rosmalense vereniging’. Denkt u ook veel over 

Rosmalen te weten en zou u mee willen doen, meld u dan gerust aan. Dit mag 

ook in teamverband; met bijvoorbeeld nog twee leden van uw familie of van 

een vereniging.  

Aanmelden kan via email:  ver.dag@heemkundekringrosmalen.nl  

 

Op onze website www.heemkundekringrosmalen.nl kunt u de nodige verdere 

informatie vinden over onze 1200-

activiteiten.  

 

Wilma van Creij – van Kasteren, 

voorzitter 

 

 

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

gehouden op dinsdag 25 februari 2015 in Perron-3 te Rosmalen. 

 

Aanwezige bestuursleden:  

de dames W. van Creij (voorzitter), H. Pennings-v.d. Leest (penningmeester), 

K. van der Doelen-Crane (notulist) en de heer R. van Grunsven (lid). 

 

Aanwezige leden:  

hr./mw. N. Altorf, R. Beekers, T. Kappen, G. Neppelenbroek,  N. Spierings,  

J. Versteynen, A. de Visser, J. Ketterings, F. v.d. Bogaard, F. Verbunt, J. 

Miltenburg, J. Bakermans. W. Smulders, G. v.d. Oever, G. en mw. van de 

Meerakker, J. Zantkuyl, W. Coppelmans, R. Hoogeboom, Th. Van Langen,  

A. van Langen, M. Heijmans. 

 

Afwezig met bericht van verhindering:  

hr./mw. J. Hessels, M. Veekens, T. Versteynen, H. Olivier. F. Vos, S. van 

Creij  jr. en S. van Creij sr. 

 

 

1. Opening 

De  voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 februari 2014  

Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 

 

n.a.v.  

Ondanks de inzet van het bestuur bij zowel de verantwoordelijke(n) van 

de gemeente als met de leiding van Perron-3 voor plaatsing van de 

St.Lambertusklok is er nog steeds geen locatie gevonden. De tijd begint 

te dringen, gezien de sloopwerkzaamheden op Coudewater, waar een 

groot gedeelte van de klok zich bevindt.  

De vergadering stelt voor zelf een locatie te zoeken voor plaatsing van de 

klok waarbij als optie de St.Lambertuskerk wordt genoemd. Daarnaast 

wordt verzocht de gemeente op haar verantwoordelijkheid te attenderen 

in deze.  

Het bestuur is zich bewust van de penibele situatie en deelt mee dat 

mochten er leden zijn die een oplossing voor handen hebben en de 

schouders eronder willen zetten deze van harte welkom zijn. 

 

3 4 

mailto:ver.dag@heemkundekringrosmalen.nl
http://www.heemkundekringrosmalen.nl/


Voor wat betreft de kosten van huisvesting van de Heemkundekring in 

Perron-3 deelt de voorzitter desgevraagd mee dat, gelet de subsidie welke 

de vereniging van de gemeente hiervoor ontvangt, en de opbrengst van de 

activiteiten (2 per maand) het nu mogelijk is de huurpenningen aan 

Perron- 3 te voldoen. Ook bij dit onderwerp wordt gewezen naar de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. De vraag wordt gesteld als de 

subsidie stopt of het betalen van de huur dan nog wel haalbaar is? Indien 

het volle pond betaald dient te worden dan is het voor de 

Heemkundekring geen haalbare kaart, aldus het bestuur.  

Afgesproken wordt dat het bestuur met de gemeente t.z.t. hierover in 

conclaaf gaat. Het niet voldoende hebben van man/vrouwkracht in het 

bestuur maakt het niet mogelijk om bij de gemeente maandelijks aan de 

bel te trekken. 

 

3. Financieel verslag 2014. 

Voor de vergadering heeft iedereen het financieel verslag 2014 en de 

begroting 2015 ontvangen. De penningmeester geeft een toelichting. Het 

blijkt dat door omstandigheden de kas niet in het overzicht is verwerkt. 

De opbrengst van de speciale Rosmalla, uitgebracht in het kader van de 

herdenking van 70ste bevrijding van Rosmalen, is teleurstellend. 

De opbrengst van het bier Van ons Eygen wordt afgewerkt in 2015. De 

penningmeester deelt mee dat de opbrengst hiervan minimaal is. 

 

Daarna krijgt de kascontrolecommissie in de persoon van de heer  

T. Kappen  het woord en de bevindingen worden voorgelezen. De stukken 

worden in orde bevonden en de commissie verleent met dank decharge 

aan de penningmeester over het boekjaar 2014. 

 

4. Begroting 2015. 

De begroting 2015 wordt behoudens een enkele opmerking goedgekeurd 

en vastgesteld. De penningmeester deelt mee dat de bedragen van 2014 

ook voor het jaar 2015 zijn aangehouden. 

 

5. Jaarverslag 2014. 

Het jaarverslag wordt onder dankzegging aan alle werkgroepen 

goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Aanvulling op het jaarverslag 2014. 

Werkgroep bibliotheek heeft alle boeken voorzien van een codering en 

opgeborgen in een digitaal systeem. 

6. Bestuur. 

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is de voorzitter. Wilma wordt 

met algehele stemmen en applaus herkozen. 

 

7. Verkiezing (nieuwe) kascontrolecommissie. 

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat voor het jaar 2015 uit de heren  

J. Versteynen, R. Hoogeboom en mw. G. v.d. Oever (reserve). 

 

8. Rondvraag. 

Mw. van Kasteren. 

 Informeert hoe het staat met de sponsoren. De voorzitter deelt mee dat 

het aantal sponsoren ieder jaar minder wordt. Voor de bijdrage bestaat 

geen vast bedrag en het is gebruikelijk dat er eenmaal per jaar wordt 

gedoneerd. De donatie is belasting/technisch niet meer aftrekbaar. 

 

Hr. J. Versteynen. 

 Vraagt een applaus voor de voorzitter voor het vele werk dat zij 

gedurende het jaar 2014 heeft verzet. De vergadering gaat hier spontaan 

op in. 

 

Hr. G. Mol. 

 Acht het van belang dat er door de Heemkundekring alsook voor de 

werkgroep Rosmalla een beleid en visie met het oog op de toekomst wordt 

ontwikkeld. Hoe kan daar het beste vorm aan worden gegeven?  

Samenwerking is van belang, aldus de heer Mol en het bestuur beaamt dit. 

Met verenigingen in de regio zoals Nuland, Vinkel en Berlicum is 

onderling contact. Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat het 

ledenbestand stabiel blijft. 

 Indien men een lijst wil hebben over zaken aangaande Rosmalen is 

deze bij het stadsarchief ’s-Hertogenbosch beschikbaar. 

 

Hr. R. Hoogeboom. 

 Informeert naar het email adres van Rosmalen 1200 daar hij geen 

antwoord krijgt op zijn mail. De voorzitter zal e.e.a. checken. 

R. Hoogeboom potentieel kandidaat voor de vacante functie van secretaris 

in 2016? 

 

Hr. W. Smulders. 

 Stelt zich beschikbaar voor het geven van een cursus met als module 

‘Rosmalogie’. Deze zou dan gegeven kunnen worden aan o.a. nieuwe 
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inwoners van Rosmalen met als tegenprestatie dat zij dan lid worden van 

de Heemkundekring. De voorzitter vindt dit een goed idee en stelt voor 

een plan hiervoor uit te werken. Zij deelt verder mee dat de Hevo 

momenteel in eigen beheer een eenmalige cursus module Rosmalla geeft 

en dat deze in het  najaar naar de Heemkundekring komt.  

 

Hr. J. Ketterings. 

 Stelt voor onderscheid te maken in intern - en extern beleid. Er zou 

dan een werkgroep in het leven geroepen kunnen worden met als doel een 

intern beleid voor de toekomst op te stellen en het bestuur zou dan voor 

een extern  beleid voor de komende jaren kunnen zorgdragen. Daarbij is 

het wel noodzakelijk een tijdslimiet af te spreken.  

  

9. Sluiting. 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de  

vergadering.  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN  IN 2015  

 

Dinsdag 14 april  19:30 – 22:00 uur in Perron-3 

 Archeologische vondsten in de huidige Groote Wielen.  

 Vondsten uit de IJstijd (Neanderthalers) 

 Lezing verzorgd door dhr. Anton Verhagen.  

 entree € 1,20 / leden gratis 

 

Zondag 31mei  9:00 – 9:30 uur  start bij Perron-3 

 WANDELTOCHT 25 KM OUDE GEMEENTEGRENZEN 

 deelname € 1,20 / leden gratis 

 

Zondag 31mei  9:00 – 9:30 uur  start bij Perron-3 

   13:00 – 13:30 uur start bij Perron-3 

 WANDELTOCHT 10 KM ROSMALEN NOORD-OOST 

 deelname € 1,20 / leden gratis 

 

Zondag 14 juni (volg de perspublicaties) 

 VERENIGINGENDAG ‘ROSMALEN 1200’ 

 voor en door alle Rosmalense Verenigingen 

 met een 1200-foto maken op ‘de hei’ 

 met een optocht door een stukje Rosmalen 

 met een defilé bij ‘De Annenborch’ 

 met een gezellige middag in het centrum 

 met de quiz / titelstrijd ‘Slimste Rosmalenaar’  

 

Zondag 12 juli  11:30 – 16:30 uur in centrum Rosmalen 

 HISTORISCH DAG ‘ROSMALEN 1200’ 

 met ambachten uit de Middeleeuwen en 

 kinderspelen van 40 tot 80 jaar geleden 

 

Zondag 6 september 13:00 – 17:00 uur start bij Perron-3 

 FIETSTOCHT 35 KM OUDE GEMEENTEGRENZEN 

 deelname € 1,20 / leden gratis 

 

Zaterdag 12 en zondag 13 september 

 Open Monumentendag 

 Thema: ‘Kunst in Rosmalen’ 

 o.a. kleine tentoonstelling in ‘Perron-3’ 

 

Zaterdag 24 oktober t/m zondag 1 november  

 GROTE TENTOONSTELLING ‘ROSMALEN 1200’ 

 in gebouw B van het Rodenborch College  

Indien haalbaar: tevens presentatie van de boeken 

‘1200 JAAR ROSMALEN’ 

 over de geschiedenis van Rosmalen van 815 tot 2015 en 

‘1200 MAANDEN ROSMALEN’ 

 over het dagelijks leven in Rosmalen van 1915 tot 2015  

 

Woensdag 11 november 19:30 – 22:00 uur in ‘Perron-3’ 

 Geschiedenis van het Rosmalens carnaval 

 Lezing verzorgd door dhr. Theo v.d. Plas 

 entree € 1,20 / leden gratis 

   

Zondag 27 december 14:00 – 17:00 uur in ‘De Boerderij’ 

 Oudejaarsborrel / Afsluiting jubileumjaar ‘Rosmalen 1200’ 
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WIE WORDT DE SLIMSTE ROSMALENAAR C.Q. VERENIGING? 

 

Op zondag 14 juni a.s. kunt u de uitdaging aangaan: wat weet u eigenlijk van 

uw eigen Rosmalen? Onder leiding van de Heemkundekring wordt de 

Driesprong een middagje het podium voor alle Rosmalenaren en Rosmalense 

verenigingen met lef! Durft u de strijd aan? Verenigingen en individuen 

kunnen zich vanaf nu gratis inschrijven. Wees er snel bij, want er geldt een 

maximum aan het aantal inschrijvingen! 

 

In het kader van 1200 jaar naamsvernoeming van Rosmalen, richt De 

Heemkundekring Rosmalen  op zondag 14 juni de Driesprong in tot een 

quizpodium van formaat. Op die middag worden alle inwoners en de 

verenigingen de kans geboden om zich qua kennis te meten met anderen, om 

uiteindelijk te strijden om de prestigieuze titel ‘slimste Rosmalenaar’ of 

‘slimste vereniging’. Voorzitter van De Heemkundekring Wilma van Creij: 

“Natuurlijk staat gezelligheid voorop, maar we gaan natuurlijk wel serieus met 

elkaar aan de slag. Aan de hand van tal van vragen over Rosmalen, verdeeld 

over verschillende categorieën, kan iedereen zijn kennis toetsen over ons dorp, 

het verleden, maar ook wat er nu allemaal in Rosmalen gebeurt. Iedereen mag 

en kan meedoen, en iedereen maakt ook kans, want waar de ene misschien 

goed is in de sportieve vragen, zal de ander veel meer weten van bijvoorbeeld 

de samenstelling van ons dorp. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wie van 

alle categorieën het meeste weet.”        

 

Speelse, maar strijdbare middag 

De opzet is vergelijkbaar met het zeer populaire televisieprogramma ‘De 

Slimste mens’. Na een paar algemene en specifieke rondes, wordt toegewerkt 

naar een finale, speciaal bedoeld voor die personen en verenigingen die het 

meeste weten. Met hen wordt uiteindelijk gestreden om de eer en de daarbij 

behorende felbegeerde prijzen. De presentatie is in handen van Rosmalenaar 

Jan de Wit, verbonden aan zowel de Heemkundekring als de organisatie van 

1200 jaar dorpskernen. Medeorganisator Henda Pennings: “We gaan er een 

lekker speelse, maar strijdbare middag van maken, die begint rond 12.30 uur 

met een gezamenlijke foto bij het Wiel van Armando. Daar beelden we met 

z’n allen het getal 1200 jaar uit, en met dank aan Heijmans fotograferen we 

dat vanuit een hoogwerker. Met z’n allen wandelen we daarna naar De 

Driesprong – via zorgcentrum De Annenborch – en dan hebben we de 

opwarmer voor de quiz gehad. De quiz begint om 14.30 uur en rond 16.00 uur 

zal de slimste Rosmalenaar en de slimste Rosmalense vereniging 

bekendgemaakt worden. 

Inschrijving     

De inschrijving voor de quiz is inmiddels gestart. Als vereniging schrijf je je 

in als team (maximaal 3 personen per team, maar per verenging zijn meerdere 

teams toegestaan), of je schrijft je in als vrienden- / familiegroep. Ook 

hiervoor geldt maximaal 3 personen per team. Opgeven doe je via 

ver.dag@heemkundekringrosmalen.nl, waarbij je ook een naam aan je team 

geeft. Na inschrijving ontvang je in april een mail, met alle verdere informatie. 

Doe mee en strijd voor de slimste Rosmalense verenging of slimste 

Rosmalenaar!  

 
WIJ VRAGEN VERDER UW AANDACHT VOOR 

 

Symposium ‘Herdenken blijft een opgave’ 
 

Op 9 april 2015 bent u van harte uitgenodigd voor het symposium Herdenken 

blijft een opgave. Centraal staat de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe 

generaties betrokken worden bij het herdenken van de Tweede Wereldoorlog 

en tegelijkertijd de ruimte krijgen om hier hun eigen betekenis en invulling 

aan te geven? Laat u inspireren, discussieer mee en meld u nu aan. We zien u 

graag op 9 april in de Spoorzone in Tilburg. 

Voor meer informatie: http://www.erfgoedbrabant.nl/portfolio/erfgoed-

academie-brabant/vormingsaanbod/herdenken/ 

 

Nieuwe reeks geschiedenisboekjes ‘s-Hertogenbosch 

 

Wethouder Huib van Olden heeft op 16 maart 

2015  het eerste exemplaar in ontvangst 

genomen van ’s-Bosch. Dat is de titel van een 

nieuwe reeks -beknopte - Bossche 

geschiedenis. 

Het Stadsarchief / Afdeling Erfgoed 

Gemeente ’s-Hertogenbosch zijn de 

initiatiefnemers van die reeks. In 's Bosch 

worden de komende jaren handzame, 

beknopte en laaggeprijsde gidsjes over de 

Bossche geschiedenis uitgebracht. De boekjes 

zijn bedoeld voor de cultuurhistorische 

toerist. Maar ze zijn ook interessant voor 

Bosschenaren die kennis willen maken met de 

elementaire geschiedenis van de stad. 
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De redactie bestaat uit oud- archiefmedewerkers Rob van de Laar en Aart Vos. 

Mede-redacteur Jozien Stehouwer schreef een beknopt overzicht van de 

Bossche geschiedenis. 

Uitgever is het Stadsarchief in samenwerking met Aldus Uitgevers,  

’s-Hertogenbosch. Het boekje dat  € 4,95 kost is ruim geïllustreerd met zowel 

historische als actuele beelden van de stad. 

 

Geschiedenis van de Nulandse parochie  

 

Het boek over de historie van 

de 700-jarige Nulandse 

parochie is gereed en wordt 

op 26 april gepresenteerd.  

Op 1 februari 2015, de dag 

dat de parochie H. Johannes’ 

Onthoofding in Nuland haar 

zelfstandigheid verloor, 

kwam er een einde aan een 

boeiende geschiedenis van 

ruim 700 jaar. Boeiend 

omdat die zeven eeuwen een aaneenschakeling vormen van opvallende 

ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen. Denk aan de overstromingen in 

de prachtige polderkerk, de overheersing door de Republiek met zijn 

protestantse geloof en de komst van de schuurkerken. Of de pastoor die ruim 

een jaar gevangen zat in de gevangentoren in Den Bosch, omdat een 

protestants meisje was gevlucht naar het nabije katholieke Uden en niet terug 

wilde komen. En natuurlijk het opvallende voorkomen van pastoor Goossens 

en de katholieke gebruiken van zijn tijd, zoals processies en biechten. Al deze 

gebeurtenissen en zaken komen samen in het boek ‘700 jaar parochie Nuland’ 

dat de heemkundewerkgroep Nuwelant in opdracht van het Nulandse 

parochiebestuur heeft samengesteld.  

Het boek wordt uitgereikt aan de parochianen als aandenken aan de parochie 

die m.i.v. 1 januari is samengevoegd met andere parochies. Daarna is het boek 

te koop voor € 15, = bij de parochie. 

Het boek verschijnt op zondag 26 april 2015. Dan is er in de kerk een 

tentoonstelling over de geschiedenis van de Nulandse parochie. U kunt het 

bestelde boek dan tijdens de tentoonstelling afhalen of kopen. Daarna kunt u 

het bestelde boek afhalen of kopen bij het parochiecentrum. U kunt uw 

gegevens mailen naar pastorie.nuland@hetnet.nl. 

 

Aandacht voor Jeroen Bosch in 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2014 organiseert Stichting Jheronimus Bosch 500 tweemaandelijks het 

Bosch 500 Café. Het doel is om geïnteresseerden, betrokkenen die reeds 

activiteiten organiseren èn mensen die daartoe plannen hebben, op een 

informele wijze bij te praten over de voortgang van de manifestatie. 

Woensdag 13 mei a.s. vindt het volgende Bosch 500 Café plaats om 

betrokkenen en geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen binnen 

de manifestatie Jheronimus Bosch 500. Iedereen is welkom en de entree is 

gratis. Zie voor nadere informatie de website http://www.bosch500.nl/ 

 

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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