
 

NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2010 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 
 

Beste Heemkundevrienden 

 

Na een jaar van veel onzekerheden en een gezamenlijke krachtsinspanning 

om de verhuizing naar Perron-3 tijdig en verantwoord tot een goed resultaat 

te brengen, is deze Nieuwsbrief de laatste van dit bewogen verenigingsjaar. 

Het bestuur wil U allen hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage aan de 

diverse activiteiten en werkzaamheden. 

 

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken U en uw dierbaren prettige 

Kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond Nieuwjaar toe te wensen. 

Het aankomende nieuwe jaar 2011 zijn er nog genoeg wensen en ideeën om 

ons voor de Rosmalense gemeenschap in te zetten.  

 

Dankwoord 

 

Zoals U bij het lezen van de nieuwste uitgave van Rosmalla kunt 

constateren, hebben twee leden van het redactieteam, te weten de heren 

Harry Coppens (redactielid sinds 1992) en Krien van Hirtum (sinds 2006), 

besloten hun werkzaamheden voor ons heemkundeblad te beëindigen. 

U zult begrijpen dat we beide heren vanzelfsprekend zeer erkentelijk zijn 

voor wat zij gedurende vele jaren voor de Rosmalla hebben gedaan en 

daarmee voor de heemkundekring en de gemeenschap Rosmalen. 

Namens ons allen: Hartelijk dank. 

 

 

 

Dringende oproep 

 

Na voorgaand dankwoord moet U begrijpen, dat het bestuur het noodzakelijk 

vindt om nu een dringende oproep tot U allen te richten. Om U voor de 

(nabije) toekomst tijdig en op een kwalitatief verantwoorde manier te kunnen 

laten genieten van heemkundige artikelen in onze Rosmalla is het 

noodzakelijk het redactieteam uit te breiden, zowel op redactioneel gebied 

als het verzorgen van de lay-out. Wij willen U dringend vragen na te gaan of 

U zelf op een van de gebieden een bijdrage kunt leveren en/of U wellicht 

iemand kent die bereid is ons redactieteam te verbreden en zich hiervoor wil 

inzetten. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Rien van Grunsven, voorzitter. 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN 2011 
 

 

Dinsdag 25 januari, aanvang 20.00 uur 

 

Film over dr. Schade, werkzaam op Coudewater 

  
Deze dokter heeft in de Tweede Wereldoorlog veel mensen geholpen 

en soms zelfs het leven gered. Maar door verkeerde informatie 

hebben er diverse verhalen de ronde gedaan en heeft deze man nooit 

de erkenning gekregen die hij verdiende. 

Zaal open vanaf 19.45 uur.  

Na de film is er nog gelegenheid om onder het genot van een kopje 

koffie of thee wat met elkaar na te praten. 

Entree voor leden € 1,00, voor niet-leden € 3,00. 

 



 

Maandag 21 februari, aanvang 20.00 uur 

 

Algemene Ledenvergadering. 

 

Deze zal gehouden worden in Perron-3 (in welke zaal is nog niet 

bekend). U bent welkom vanaf 19.45 uur. 

 

Woensdag 23 maart, aanvang 19.30 uur 

  

Lezing: ‘200 jaar Rosmalen - van 1800 tot 2000’.  

 

Na het succes van ‘1000 jaar Rosmalen - van 800 tot 1800’, wordt 

nu het vervolg door de heer Martien Veekens aangeboden.  

Aan de hand van een 150-tal afbeeldingen in een powerpoint-

presentatie geeft de heer Martien Veekens (in vogelvlucht) wederom 

een beschouwing betreffende diverse hoofdmomenten uit de historie 

van Rosmalen, ‘Brug tussen Maasland en Hertogstad’.  

Als U het eerste deel niet hebt bijgewoond, kunt U het tweede deel 

toch gewoon volgen. Het belooft in ieder geval weer een interessante 

avond te worden in een van de zalen van Perron-3. 

Entree voor leden € 2,00, voor niet-leden € 4,00. 

 

Dinsdag 12 april, aanvang 20.00 uur 

 

Film over de bevrijding van ’s-Hertogenbosch. 

 

Entree voor leden € 1,00, voor niet leden € 3,00. 

 

Mei, week 20  Lezing. 

 

Juni   Misschien een wandeling. 

 

Juli / augustus 

 

Vakantieperiode. Geen speciale activiteiten. 

 

 

Zaterdag 10 september 

 

Open Monumentendag met als thema “Herbestemming”. 

 

Zondag 11 september 

 

KOM-festival  in het centrum van Rosmalen.  

 

Oktober, week 40  Lezing 

 

November, week 45   Film 

 

December 

 

Feestmaand. Geen speciale activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rosmalen, ± 200 jaar geleden (Afbeelding uit de Brabant Collectie, Universiteit van Tilburg) 

 
 

Deze Nieuwsbrief werd verzorgd door Martien Veekens 


