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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste leden, 

 

De lente is begonnen, de voorjaarsbloemetjes laten zich van hun beste kant zien 

en de eerste lammetjes dartelen in de wei. In het heerlijke zonnetje ziet alles er 

ineens veel mooier uit en de mensen zijn weer in een best humeur. 

Zo zijn er in onze vereniging ook weer positieve zaken te melden.  

De Rosmalogie-cursus is van start gegaan met 14 deelnemers, allemaal via onze 

‘Nieuwsbrief’. We zaten al aan het maximum aantal deelnemers zonder enig 

andere PR. 

 

Er zijn weer werkgroepen op meerdere tijden in de week werkzaam in het 

Heemhuis. Dit was door diverse omstandigheden stil komen te liggen. Gelukkig 

zijn er weer groepjes gevormd om meer tijd aan verschillende werkzaamheden te 

spenderen. Zou u ook wat tijd bij ons door willen brengen ter ondersteuning van 

de diverse werkzaamheden? Meld u gerust aan. 

 

Wat huisvesting betreft zijn er ook veranderingen te melden:  

Onze spullen welke ondergebracht waren in de oude pastorie van de Maliskamp, 

hebben we daar moeten ophalen. Deze zijn nu allemaal in de kelder van Perron-3 

ondergebracht, waar ordening en registratie wacht. 

De huidige Heemkamer op de eerste verdieping van Perron-3 moeten we 

binnenkort afstaan. Gelukkig krijgen we er een mooie andere ruimte voor terug. 

We blijven in Perron-3, alleen zijn we niet meer bereikbaar via de hoofdingang, 

maar via ingang B (aan de lange zijde van het pand, naast de buitentrap naar onze 

kelder). In dat deel van het gebouw komen we ook op de eerste verdieping te 

zitten, dus dat veranderd niet. Een voordeel is dat de afstand tussen de ruimtes in 

de kelder en de eerste verdieping gemakkelijker te overbruggen is. Dadelijk zit er 

nog maar één trap en een lift tussen, wat nu nog vier trappen zijn. Een nadeel is 

wel dat we altijd buitenom moeten, maar daar zullen we alleen met slecht weer 

echt nadeel van ondervinden. 



Graag had ik u nu wat meer informatie over de komende verhuizing gegeven, 

maar er is verder nog niets bekend. We moeten afwachten wanneer het in gang 

gezet moet worden. Hopelijk kan ik u in de volgende ‘Nieuwsbrief’ laten weten 

dat we druk doende zijn of wie weet al op de nieuwe locatie te bezoeken zijn. 

Waarschijnlijk kunt u begin april nieuwe informatie in krant en/of weekblad 

lezen, misschien is deze ‘Nieuwsbrief’ zelfs al oud nieuws als deze op uw 

deurmat valt... 

 

Met vriendelijke groeten, 

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter 

 

 

VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

gehouden op dinsdag 14 februari 2017 in de Heemkamer 

op de eerste verdieping van Perron-3 te Rosmalen. 

Aanwezige bestuursleden:  

de dames W. van Creij-van Kasteren(voorzitter), , T. Birsak-Verhallen 

(secretaris), H. Pennings-van der Leest (penningmeester),  

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

 

Aanwezige leden:  

hr./mw. H. Olivier,  G. v.d. Oever, W. Smulders, J. Zantkuijl, B. van 

Hoek, P. van Hoek, J. Versteijnen, J. van Miltenburg, A. van Bakel-van 

Crey, T. Kappen, A. de Visser, S. Schuurmans-van Crey, P. Korsten,  

M. Kessel-van de Donk, F. Verbunt, G. Neppelenbroek, R. van den 

Broek, J. Groenewoud, J. Kessel, J. Hoedemakers, A. de Veer,  

M. Veekens, G. Mol, W. Coppelmans, F. v.d. Boogaard, R. Hoogeboom, 

H. Maas  en J. Loeffen. 

 

Afwezig met bericht 

van verhindering:  

hr./mw.  

H. Savelkouls,  

M. avelkous,  

J. van Rossum,  

T. Versteijnen,  

S. van Crey, sr. en  

S. van Crey, jr.,  

W. van den Elzen,  

R. Ubert en  

W. van Heeswijk.  



1. Opening 

De  voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. 

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 februari 2016. 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

3. Jaarverslag 2016. 

Het jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017. 

Het financieel verslag van het jaar 2016 wordt tijdens de vergadering 

uitgereikt en er wordt een leespauze ingelast. 

Daarna geeft de penningmeester een toelichting op de cijfers wat niet leidt 

tot op- of aanmerkingen.  

 

Voor wat betreft het boek Rosmalen 1200, deelt de penningmeester mee 

dat hiervan geen melding wordt gedaan in het financieel verslag van 

2016. Dit valt onder het toeziend oog van de Gemeente ’s-Hertogenbosch 

als onderdeel van de jubileumviering ‘Rosmalen 1200’ in 2015. 

 

Desgevraagd deelt de penningmeester verder mee dat op 31 december 

2016 er ± 230 adressen en 261 leden zijn.  

 

De reden dat er meer Rosmalla’s (280) gedrukt worden dan het aantal 

leden komt doordat deze ook worden aangeboden aan de sponsors,  voor 

losse verkoop en enkele voor het archief. Daarnaast krijgen 

Heemkundekringen in de regio ook een exemplaar; 

 

Subsidie welke de vereniging van de gemeente jaarlijks ontvangt wordt 

niet geïndexeerd. 

 

5. Verslag van kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid. 

Het verslag van de commissie wordt tijdens de vergadering voorgelezen 

door de heer R. Hoogeboom. De commissie bestaande uit mevrouw  

G. v.d. Oever en de heer J. Groenewoud hebben de betreffende stukken in 

orde bevonden en de commissie verleent decharge aan de penningmeester 

over het boekjaar 2016.  

 

De nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2017 bestaat  mw.  

G. v.d. Oever en de heren J. Groenewoud en R. van den Broek (reserve). 

 



 

6. Bestuur. 

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar is de secretaris Truus Birsak-

Verhallen en Rien van Grunsven(lid). Beiden hebben zich bereid 

verklaard aan te willen blijven. Zij worden met algehele stemmen en 

applaus herkozen. 

 

7. Rondvraag. 

 

hr.G.Mol 

Informeert naar de stand van zaken voor wat betreft de huisvesting van de 

Heemkundekring 

De voorzitter deelt mee dat er inmiddels een overleg is geweest met de 

verantwoordelijken van de gemeente. Een vervolg overleg vindt op 

termijn plaats. Om over dit belangrijke onderwerp voor onze vereniging 

goed beslagen ten ijs te komen is er een werkgroep huisvesting in het 

leven geroepen, bestaande uit de heren J. Hoedemakers, T. Kappen,  

P. Korsten (voorzitter) en G. Neppelenbroek.  

 

De werkgroep heeft tot taak een concept te concipiëren waarin niet alleen 

de voorwaarden voor een adequate huisvesting voor de heemkundekring 

zijn beschreven alsmede opgenomen dient te worden een terugblik van de 

geschiedenis van de heemkundekring en de koers en ontwikkeling van de 

vereniging voor de komende jaren.  

De bevindingen van de werkgroep zullen op korte termijn worden 

voorgelegd aan het bestuur.  



 

hr. P. Korsten 

Deelt mee dat de weergave van een pagina op de website niet correct is. 

Dit heeft de aandacht van het bestuur. 

 

hr. A. de Veer 

Dankt eenieder voor de fijne samenwerking in het jaar 2016 en hoopt op 

een voortzetting hiervan in 2017. 

 

hr. M. Veekens 

De voorzitter deelt desgevraagd mee dat de heemkundekring deelneemt 

aan Open Monumentendag welke dit jaar plaatsvindt op 10 september. 

Het thema luidt: boeren, burgers en buitenlui. 

 

hr. H. Loeffen 

Deelt mee dat hij het boek Rosmalen 1200 een mooi boek vindt, foto’s 

zijn wat aan de kleine kant, aldus de heer Loeffen. Daarnaast merkt hij op 

dat de boerderij gelegen aan de Molenstraat (op pagina 136) foutief is 

weergegeven. De voorzitter heeft hier notitie van genomen. 

Opgemerkt wordt nog dat een digitale versie van het boek Rosmalen 1200 

vooralsnog niet aan de orde is. 

 

hr. J. Groenewoud 

Informeert naar inlogcode website heemkundekring. Deze luidt: leden 

(kleine letters) en het wachtwoord 12345. 

 

8. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de 

vergadering.  

 

--------------------------------- 

 

 

 

Aansluitend togen de leden 

naar het café van Perron-3 

alwaar nog een consumptie 

uit de verenigingskas werd 

aangeboden 

 

 

 



ACTIVITEITEN  2017 

 

Dinsdag 18 april 19.30 uur: lezing Linie 1629 door dhr. Rob de Vrind 

Het legendarisch beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629 en in het heden.  

’s-Hertogenbosch werd de Moerasdraak genoemd. Men kon de omgeving 

onder water zetten zodat de stad in een wijde zee kwam te liggen. 

Ondoordringbaar voor kanonnen en legers en onmogelijk om er 

loopgraven aan te leggen. Vandaar dat Frederik Hendrik met meer dan 

30.000 man de spade in de handen nam en 65 kilometer dijk aanlegde, 

rivieren afdamde en met rosmolens het water wist weg te pompen.  

Het lukte hem uiteindelijk de stad te veroveren hetgeen hem beroemd 

maakte bij alle vorsten en volkeren. Hoe het er toen uit zag, wat zich toen 

heeft afgespeeld en hoe de Stichting de Groene Vesting de linie weer 

beleefbaar wil maken, hoort u op de lezing met veel mooie beelden en 

animaties. 

Entree:  leden € 2,- niet leden betalen € 4,-p/p.  

Bij de entreeprijs is een kopje koffie/thee inbegrepen. 

 

Zaterdag 22 april 13.30 uur:  

Dorpswandeling van de cursus Rosmalogie 

Ook niet cursisten zijn welkom, zij betalen € 5,- p/p. 

Verzamelen bij de pomp, Achter de Driesprong  

 

Zaterdag 17 juni 13.30 uur:  

Fietstocht ‘de Beerse Overlaat’ van de cursus Rosmalogie 

Ook niet cursisten zijn welkom, maar betalen € 5,- p/p. 

Verzamelen bij De Wereldwinkel op De Driesprong 

 

Zaterdag 24 juni 13.30 uur:  

Wandeltocht ‘de Beerse Overlaat’ van de cursus Rosmalogie 

Ook niet cursisten zijn welkom, maar betalen € 5,- p/p. 

Verzamelen bij De Wereldwinkel op De Driesprong 

 

Juli en augustus: Vakantieperiode 

Geen activiteiten  

 

Zondag 10 september: Open Monumentendag  

“Burgers, boeren en buitenlui”. Tentoonstelling  

 

November 20.00 uur: Lezing ‘Sinterklaas’ ??? 

 

Vrijdag 29 december 14.30 uur: Oudejaarsborrel  



BOEK ‘ROSMALEN 1200’ O.A. OPGENOMEN IN DE BRABANT COLLECTIE 

 

‘Ons’ boek is voortaan ook opvraagbaar in de collectie welke aanwezig is in de 

Tilburg University. In de catalogus staat dit boek nu vermeld met de kenmerken: 

 

Ook ‘In Brabant’ (tijdschrift voor Brabants 

Erfgoed, jaargang 8 nr.1 maart 2017) besteedt  

(op pagina 79) extra aandacht aan onze uitgave.  

Helma Thiers schrijft o.a.: “Het resultaat is een 

fraai opgemaakt boek met een enorme hoeveelheid 

afbeeldingen, die het zeer aantrekkelijk maken.”  

Bij de beschouwing van het tweede deel merkt zij 

op: “Het ontbreken van de inhoudsopgave is gezien 

de hoeveelheid onderwerpen wel een gemis.”  

Zij eindigt met de sympathieke opmerking:  

“Dit wordt geheid een verzamelitem!” 

 

 

Op zaterdag 11 maart werd de eerste bijeenkomst van de module ‘Rosmalogie’ 

verzorgd in onze Heemkamer. Veertien enthousiaste cursisten nemen tot de zomer 

deel aan de diverse items die 

hen aangeboden worden: 

‘1200 jaar Rosmalen in 

vogelvlucht’; ‘De Sint 

Lambertuskerk’; ‘Rosmalen 

toen en nu’; ‘De geschiedenis 

van Coudewater’; ‘De 

Tweede Wereldoorlog’; 

‘Rosmalen en het water’. 

Tijdens de 1
e
 bijeenkomst 

werd als leidraad dankbaar 

gebruik gemaakt van het 

boek ‘Rosmalen 1200’.  

  



MEDEDELINGEN VAN BRABANTS HEEM 
 

Voor het actuele nieuws van Brabants Heem zie website www.brabantsheem.nl.  

Via deze site komt men ook makkelijk bij de nieuwste uitgave van ‘De Koerier’. 

De link daarheen luidt: http://www.brabantsheem.nl/site/wp-

content/uploads/2017/03/De-Koerier-nr.-72-maart-2017.pdf 

Bijzondere aandacht voor de Brabantse Heemdagen en links naar o.a. inschrijf-

formulieren vind u ook via de genoemde website www.brabantsheem.nl  

De 69
e
 Brabantse Heemdagen 2017 worden gehouden in CRANENDONCK: van 

heerlijkheid en baronie tot gemeente op donderdag 3 en vrijdag 4 augustus 2017. 

En tenslotte voor degenen die op Facebook zitten. Ook Brabants Heem heeft op 

Facebook een eigen pagina: https://www.facebook.com/brabantsheem/ 

 

 ‘ROSMALLA’ IS NIET ALLEEN DE NAAM VAN ONS VERENIGINGSORGAAN  

 

Bierconnaisseur Rob Hoogeboom mailde ons op 24 

maart j.l.: “Na het mooie succes van de Van ons Eygen 

bieren is er een nieuwe loot aan de bierboom. Want 

Rosmalen verdient zijn eigen streekbier met een eigen 

identiteit. Sinds 24 maart in de verkoop gekomen: 

‘Rosmalla’-bier.” 

Voor meer informatie zie: www.rosmalla.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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