
NIEUWSBRIEF  031 – JULI 2017 

 
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 

 

Beste mensen, 

 

Het is al een tijdje schitterend weer en daar past deze ‘Nieuwsbrief’ perfect bij, 

want ook vanuit Heemkundekring Rosmalen zijn er schitterende zaken te melden. 

 

De verhuizing is al achter de rug, hoewel de nieuwe ruimte bij ingang B van 

Perron-3 nog verder ingeruimd moet worden. De plannen zijn er; nu nog de tijd 

om het te verwezenlijken.  

 

Zoals bij elke verhuizing hoort er een adreswijziging bij en deze keer verandert 

ook het emailadres. Hieronder staat alles op een rijtje, vergeet het niet te noteren.  

 

Heemkundekring Rosmalen, 

Hoff van Hollantlaan 1R, 

5243 SR  Rosmalen. 

Email: heemkundekring@kpnmail.nl 

 

Het al vele jaren in gebruik zijnde emailadres gaat na verloop van tijd verdwijnen. 

Iedereen die dat al oude adres gebruikt krijgt van secretaris Truus Birsak 

Verhallen een adreswijziging 

 

De schitterende lezing van Rob de Vrind over ‘Linie 1629’ in april was zo’n 

succes dat deze nog een tweede keer is gegeven in mei. 

 

Over de cursus Rosmalogie krijgen we veel positieve reacties. Op 19 juli wordt 

aan de meeste cursisten een certificaat uitgereikt. Volgend jaar zal er weer een 

cursus Rosmalogie gegeven worden. Zoals het er nu naar uitziet komt er ook een 

deel 2, want we hebben inmiddels meer onderwerpen ter beschikking gekregen. 

 

Op 17 mei zijn penningmeester Henda Pennings en ondergetekende naar de 

bijeenkomst van de Rabobank Clubkas Campagne 2017 in de Brabanthallen 

mailto:heemkundekring@kpnmail.nl


geweest en hebben daar een waarde-cheque van € 622,12 in ontvangst mogen 

nemen. Wij willen bij deze iedereen bedanken die op onze Heemkundekring heeft 

willen stemmen. 

 

Tijdens Open Monumentendag op zondag 10 september en de hele week erna  

zal er een tentoonstelling gehouden worden in de trouwzaal van Perron-3.  

Gedurende acht dagen zal alles gratis enkele uren per dag te bezichtigen zijn.  

Het thema is dit jaar ‘Boeren, burgers en buitenlui’ en dat past perfect bij 

Rosmalen. De werkgroep is druk doende om er weer iets moois van te maken. 

 

In oktober halen we weer eens een film uit de kast: ’n Muffelke Rusmolle uit  

1995 waarin verschillende bekende Rosmalense mensen aan het woord komen.  

 

Dit jaar wordt weer een Oudejaarsborrel gehouden in het voor ons inmiddels 

bekende gebouw ‘De Boerderij’ aan de Pastoor Hordijkstraat in Rosmalen. 

 

Het laatste 

wat ik u zeker 

niet wil ont-

houden is het 

feit dat onze 

vereniging 

weer een 

postzegel uit 

gaat geven. 

Deze keer is 

het een 

December-

zegel waarop 

de molen in 

de sneeuw 

afgebeeld is.  

Vanaf zondag 

10 september 

(Open Monumentendag) worden ze te koop aangeboden voor € 10,= per vel.  

Er zijn maar 100 vellen beschikbaar… een echt collectorsitem dus. 

 

Ik wens u een fijne zomer. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Wilma van Creij – van Kasteren, voorzitter  



NIEUWE HEEMKAMER OFFICIEEL GEOPEND 

 
 

Op maandagavond 8 mei stelde wethouder  Jos van Son, samen met wethouder 

Paul Kagie, de nieuwe Heemkamer van de Heemkundekring Rosmalen officieel 

in gebruik. Op de deurposter, die op de tweede verdieping (ingang B) van Perron-

3 aangeeft waar de toegang is, zetten beide 's-Hertogenbossche wethouders hun 

handtekening. De trouwe vrijwilligers van de heemkundekring genoten 

vervolgens van een kop koffie met cake, voordat zij weer verder gingen met het 

uitpakken van de vele verhuisdozen. 

 

  



ACTIVITEITEN 2
E
 HELFT 2017 

 

Juli en augustus 

Vakantieperiode 

Geen activiteiten  

 

Zondag 10 september: Tentoonstelling Boeren, burgers en buitenlui. 

Trouwzaal van Perron-3. 

Van 11:00 – 17:00 uur.  

Entree gratis.  

 

Tijdens Open Monumentendag en de hele week erna verzorgt de 

Heemkundekring in Perron-3 een tentoonstelling met als thema:  

Boeren, burgers en buitenlui. 

Er zal van alles te zien zijn: een film over de Rosmalense polder, kaarten 

van Rosmalen en omgeving met de veranderingen in bebouwing en 

wegen door de eeuwen heen, foto’s en veel voorwerpen.  

 

De openingstijden door de week zijn nog niet zeker, omdat we nog niet 

weten of we genoeg vrijwilligers kunnen plaatsen. Wel is zeker dat we op 

verschillende dagdelen open zullen zijn.  

 

Woensdag 11 oktober: Film 'n Muffelke Rusmolle  

Kleine filmzaal van Peron-3. 

Aanvang 19:30 uur. 

Entree € 2,00. Voor leden gratis. 

 

In de film 'n Muffelke Rusmolle uit 1995, gemaakt door Jan Hoofs, gaat 

Sjaak Westerlaken (1922 – 2013) in gesprek met de volgende bekende 

Rosmalense mensen:  

 Piet Daamen (1909 – 1997),  

 Ben Pennings (1914 – 2004),  

 Jos de Letter (1911 – 1995),  

 Dokter Kuenen (1915 – 1998),  

 Jet Verbiesen (1908 – 1996),  

 Meester Martien der Kinderen (1917 – 2001),  

 Sam Crane (1920 – 2009),  

 Burgemeester Jan Molenaar (1914 – 2002) 

 Cor Swanenberg. 

De onderwerpen van de gesprekken zijn heel divers, al naar gelang de 

interesse of beroepen van de mensen. 



Gewoon mooi om deze mensen, ieder op een eigen manier, te horen 

praten over hun Rosmalen. 

 

Woensdag 22 november: Lezing ‘Sinterklaas’ door Jan Franken (Berkel-Enschot) 

In onze heemkamer (Perron-3 – Ingang B - 1R).  

Aanvang 20:00 uur.  

Entree € 2,00. Voor leden gratis. 

 

De historische Nicolaas werd geboren in Lydië en omstreeks het jaar 350 

tot bisschop van Myra benoemd. Na zijn dood werden de verhalen over 

de goedgeefse bisschop even zovele legenden, waarin het getal drie een 

grote rol speelt. Vanuit die legenden werd hij de patroon van uiteen-

lopende groeperingen: van studenten, handelaren, schippers, reizigers, 

moordenaars, arme kinderen en bakkers. Hij stond ook bekend als 

huwelijksmakelaar. Zijn roep verspreidde zich over het Byzantijnse Rijk 

en Rusland. Van dat laatste land is hij de patroonheilige. Het graf van de 

beroemde heilige werd een bedevaartsoord. Toen Normandische 

edellieden uit Sicilië zijn graf bezochten, in de kruistochtentijd, en het 

omringd zagen door Turkse overheersers, hebben ze zijn gebeente 

opgegraven. Ze brachten het in het geheim naar Bari in Zuid-Italië. 

Vanuit Bari verspreidde de nagedachtenis van de Sint Nicolaas via de 

Normandiërs zich over West-Europa. Hij werd de Sinterklaas van de 

middeleeuwen. Het openbare feest van de Sint werd in protestantse 

streken /  tijden verboden, maar ging binnenshuis gewoon door als 

familiefeest. Zelfs een uitrusting met pietermannen, uitgedost als 

Spanjolen op een boot uit het vijandelijke Spanje, kon hem niet deren.  

En tot op vandaag kan Sint u verblijden met verhalen, anekdotes, 

gedichten en geschenken. 

 

Vrijdag 29 december: Oudejaarsborrel. 

In ‘De Boerderij’ aan de Pastoor Hordijkstraat in Rosmalen 

Van 14:30 – 17:00 uur voor alle leden, sponsors, collega- heemkundigen 

en ieder ander die ons een warm hart toedraagt.  

 

 

UIT DE BIJEENKOMST VAN HEEMKUNDEKRINGEN EN AFDELING ERFGOED 

 

Tijdens dit overleg op dinsdag 30 mei in het Kringhuis te ’s-Hertogenbosch werd 

met klem gewaarschuwd voor de verstrekkende gevolgen bij het plukken van 

foto’s van internet, het kopiëren uit boeken, tijdschriften en websites zonder 

toestemming van de rechthebbende. Bij eventuele desalniettemin verkregen 

claims dient onmiddellijk het Stadsarchief hiervan in kennis te worden gesteld.  



INFO WERKGROEP HUISVESTING / BELEIDSPLAN 
 

Deze werkgroep bestaat uit: Piet Korsten voorzitter, Gerard Neppelenbroek,  

Tiny Kappen, Jos Hoedemakers en Truus Birsak-Verhallen. 

 

Het bestuur heeft de 

Werkgroep Huisvesting 

gevraagd verder te gaan 

met een uitgebreider 

(beleids)plan voor onze 

Heemkundekring 

Rosmalen. Daarbij houdt 

het bestuur graag 

iedereen op de hoogte 

van wat er wordt 

besproken en nodigt 

iedereen uit om te 

reageren als men dat wil.  

 

Aan de hand van een checklist voor het maken van beleidsplannen (een 

vragenlijst speciaal ontworpen voor heemkundekringen) wordt eerst een analyse 

geformuleerd. Het doel is om in grote lijnen uiteen te zetten hoe Heemkundekring 

Rosmalen werkt en het waarom daarvan. In de eerste bijeenkomst is gekeken naar 

wat voor onze Heemkundekring Rosmalen relevante zaken zouden kunnen zijn 

om in de toekomst te komen tot een beleidsplan.  

 

Afspraken die in de eerste bijeenkomst zijn gemaakt: 

 Sterkte – zwakte analyse maken aan de hand van de checklist. 

 Lijst maken van bestaande werkgroepen en wat zij precies doen. 

 Werken aan de hand van de volgende uitgangspunten in volgorde van aanpak: 

o communicatie 

o interne organisatie 

o werkgroepen 

o profilering 

o samenwerking met externe instanties 

 

Namens de Werkgroep Ontwikkeling Beleidsplan, 

 

Truus Birsak-Verhallen, secretaris 

  



HARRY COPPENSSTRAAT IN HET CENTRUMPLAN 
 

Op vrijdag 26 mei werd de eerste staatnaam in 

het nieuwe Rosmalens centrumplan officieel. 

Wethouder Jos van Son en de weduwe van 

Harry Coppens, verrichtten de onthulling van 

het staatnaambordje. Harry Coppens (Harry 

van Berte) werd geboren op 30 april 1929 in 

de Kerkenhoek. Hij trouwde in 1956 met 

Truus Kappen (Truus van Cor Plas). 

Voor de Heemkundekring Rosmalen is Harry 

van grote betekenis geweest. In ons kwartaal-

blad ‘Rosmalla’ (Harry was een van de 

redacteuren van 1992 tot 2010) verscheen 

jarenlang zijn rubriek ‘Voor U gehoord’ in 

eigen dialect. Zijn woede bij de verplichte 

samenvoeging van Den Bosch en Rosmalen 

heeft hij in woord en geschrift nooit onder 

stoelen of banken gestoken. Harry was eens 

‘Rosmalenaar van het jaar 1994’ en kreeg in 

2011 (in zijn sterfjaar) nog een Koninklijke 

Onderscheiding voor zijn bijzondere inzet. 

 

ERFGOEDCOLLEGES 2017 
 

In het najaar 2017 verzorgt Erfgoed Brabant vier interessante erfgoedcolleges: 

1. Donderdag 21 september: Materieel en immaterieel erfgoed. 

2. Donderdag 26 oktober:  De Zuiderwaterlinie 

3. Donderdag 23 november:  Cultuurhistorische belangen  

     bij natuurontwikkeling 

4. Donderdag 21 december:  De ontwikkeling van boerderij  

     naar boerderette 

 

 

Alle bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddagen van 14:00 tot 16:30 uur 

in het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, De Mortel 4, ’s-Hertogenbosch. 

Kosten: € 15,= per college en € 45,= voor de volledige reeks. Aanmelden voor 

1 september 2017 via info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van de naam van 

het te volgen college. Meer informatie (inhoud en sprekers) is te vinden op: 

http://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/erfgoed-academie-brabant/het-

vormingsaanbod-van-de-erfgoed-academie-brabant-2017/erfgoedcolleges-2017/  
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MEDEDELINGEN VAN BRABANTS HEEM 
 

De website www.brabantsheem.nl en www.facebook.com/brabantsheem bieden 

naast actualiteiten de mogelijkheid om de aandacht te vestigen op evenementen, 

tentoonstellingen, boekpresentaties en andere activiteiten van bij Brabants Heem 

aangesloten heemkundekringen, maar ook om interactief ervaringen uit te 

wisselen, onderwerpen aan te kaarten of te reageren op gebeurtenissen.  

Via de website komt men makkelijk bij de nieuwste uitgave van ‘De Koerier’. 

 

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 heemkundekring@kpnmail.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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