
 

NIEUWSBRIEF  028 – JULI 2016 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 

 

Beste mensen, 

 

De vakantie is in zicht, maar voor die tijd moet er nog veel gedaan worden.  

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het boek. Vóór de vakantie moeten alle 

teksten klaar zijn, maar gelukkig is het grootste deel is er al. Deel I, ‘1200 jaar 

Rosmalen’ over de geschiedenis van Rosmalen, ligt bij de grafisch ontwerper,  

dus dat komt helemaal goed en het wordt groter dan gepland was. Dit laatste geldt 

trouwens ook voor het tweede deel. Het hele boek wordt zeker 300 bladzijden dik.  

 

Helaas kunnen we het niet meer voor maximaal € 25,00 te koop aanbieden. 

hoeveel meer het gaat worden  is deels van sponsors afhankelijk: hoe meer 

sponsors, hoe beter het voor de verkoopprijs is. Een vijftal vrijwilligers heeft de 

ondankbare taak op zich genomen om langs bedrijven te gaan om hun 

medewerking te vragen. Natuurlijk ligt het ook aan het aantal boeken wat er 

gedrukt gaat worden: hoe meer hoe voordeliger. En dit bepalen we aan de hand 

van het aantal boeken dat er in de voorverkoop verkocht wordt. 

 

De voorverkoop is van vrijdag 2 september tot en met woensdag 14 september.  

Alleen dan kan een boek voor  € 24,95 gekocht worden (dat is minimaal € 5,00 

onder de normale verkoopprijs) op de volgende adressen: 

 

 Boekhandel De Omslag, De Driesprong 31 in Rosmalen. 

 Ruitersportartikelen Wilma van Creij, Dorpsstraat 109 in Rosmalen. 

 Heemkundekring Rosmalen, in de Heemkamer op de eerste verdieping 

van Perron-3 in Rosmalen, maar hier alleen op maandagavond tussen 

19.00 en 20.15 uur.  

 



Tijdens Open Monumentendag en het KOM-festival op zondag 11 september 

staat de Heemkunde met een stand in de Lambertuskerk, waar het boek dan ook in 

de voorverkoop zal worden aangeboden. Degene die het boek tijdens de 

voorverkoop koopt, wordt (desgewenst) met naam achterin het boek vermeld. 

 

Met de voorverkoop zal er een gedeelte van het boek als inkijkboek aanwezig 

zijn, zodat u een goed beeld krijgt hoe het eruit zal komen te zien. Het is de 

bedoeling dat het boek reeds bij de bestelling afgerekend wordt en dat het vanaf 

vrijdag 4 november afgehaald kan worden op de plaats waar het gekocht is.  

 

De presentatie wordt gehouden op donderdagavond 3 november in de foyer van 

Perron-3, het tijdstip ligt nog niet vast. Iedereen is van harte welkom en het boek 

zal na de presentatie ook al meteen te koop zijn. Vanaf 4 november is het in ieder 

geval te koop op de drie bovenstaande plaatsen. 

  

ACTIVITEITEN HEEMKUNDEKRING ROSMALEN  NAJAAR 2016  

 

Zondag 11 september: 11.00 – 16.00 uur 
Open Monumentendag  “Iconen en symbolen” 

De Heemkundekring doet met een mini-tentoonstelling mee.  

We hebben contact gezocht met de Lambertuskerk en mogen daar een 

hoekje inruimen met enkele tentoonstellingsborden, waarop Rosmalense 

iconen te zien zullen zijn. U kunt daarbij denken aan burgemeesters, 

pastoors en iconen onder het ‘gewone’ volk. Tevens hebben wij er een 

tafel met wat informatie en verkoop. 

 

Zondag  25 september: start om 13.30 uur bij Perron-3 
Fietstocht  onder voorbehoud o.l.v. een gids. 

Dhr. Rien van Grunsven neemt u om 13.30 uur vanaf Perron-3 mee op 

een route binnen en buiten Rosmalen. Hierbij zal regelmatig stilgestaan 

worden bij historische panden of punten.  

Leden mogen gratis deelnemen, niet-leden betalen € 2,00 per persoon. 

 

Dinsdag 11 oktober: 19:30 uur in de Heemkamer in Perron-3 

Lezing door dhr. P. van Hees:  'Van lust, spot en zinnelijk genot'. 

Entree voor leden € 2,00. Niet-leden betalen € 4,00. 

 

Donderdag 3 november: Presentatie boek ‘1200 jaar Rosmalen’ 

 

Rest mij iedereen die nog op vakantie gaat een fijne vakantie te wensen. 

 

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter 



Adriaan Sanders uit Uden vertelde op 20 april over bijzondere tradities 

 

 

Jo Verseteijnen verzorgde op dinsdag 3 mei een rondleiding door het dorp 

 

 

Als je toch op Facebook zit, word dan vriend en/of kijk dan ook eens naar: 

https://www.facebook.com/HeemkundekringRosmalen 

https://www.facebook.com/HeemkundekringRosmalen


DE ‘RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2016’ WAS VOOR ONS HEEL SUCCESVOL 

 

Dank aan RABO en allen die onze Heemkundekring met hun stem(men) steunden 

 

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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