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Het bestuur
Van januari tot en met december 2021 bestond het bestuur van het Roois Cultureel
Erfgoed (RCE) uit: Gloria van der Staak-Reijkens (voorzitter), Diana van de Rijt-Goudsmit
(secretaris), Ton de Bruijn, penningmeester en Ralph Janssen (bestuurslid) en Peter van
de Kerkhof (bestuurslid vanaf oktober 2021).
Adviseurs: Wout Anker (Markt), Arijanne Mettler (communicatie), Nadieh van Diest
(jeugd) en Edie Kapteins (jeugd).
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Bestuur bijeenkomsten
Het bestuur van het RCE is in 2021 zes maal ( vergaderingen 133 t/m 138) bijeen geweest
voor de reguliere vergadermomenten en een moment voor een heidag sessie.
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Subsidie
De gemeente heeft RCE een waarderingssubsidie toegekend en uitgekeerd voor reguliere
activiteiten.
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Samenwerking en projecten:
Samenwerking erfgoed organisaties
Platform Erfgoed Meierijstad
RCE maakt onderdeel uit van het Platform Erfgoed
Meierijstad. In het Platform komen alle organisaties
bijeen die zich bezig houden met erfgoed. Alle
bijeenkomsten zijn bezocht door voorzitter en/of
secretaris of een van hen. In 2021 heeft het PEM en
dus ook RCE zich gericht op de verkiezingen van
2022 en de communicatie naar de politiek voor wat
betreft de aandacht die nodig is voor erfgoed in het
algemeen en erfgoed lokaal in het bijzonder.
Overige organisaties
Onderwijs: RCE heeft in 2021 contact gehad met onderwijsorganisatie SKOSO/Verdi voor
een tweetal projecten: Dommelboek en Bankgeheimen. Voor Bankgeheimen betrof het
afstemming en advies met betrekking tot de realisatie van het bordspel van
Bankgeheimen. In het boek “De drijvende kracht van de Dommel’ hebben de kinderen
van de Odaschool een mooie bijdrage geleverd in de vorm van tekeningen en gedichten.
Politieke partijen: In 2021 heeft RCE contact gehad met politieke partijen in het kader
van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Groene Woud: RCE heeft een subsidie ontvangen van het Groene Woud voor het boek
“De drijvende kracht van de Dommel.
Centrum management: RCE participeert in een werkgroep die zich bezig houdt met de
herinrichting van de Markt en het ontwerp van de kiosk.
Mozaïek Dommelvallei: RCE is gestart met een project dat beoogt de oude Molenstroom
die via de Passtraat naar de Molenwiel stroomde weer terug te brengen.
Stichting Stolpersteine Meierijstad: RCE heeft contact opgenomen met deze stichting om
te kijken welke kansen er zijn Stolpersteine te plaatsen in Sint-Oedenrode

Projecten in 2021
Bankgeheimen
De werkgroep Bankgeheimen is in 2021 tien maal bijeen geweest. De werkgroep is bezig
met het ontwikkelen van een bordspel waarbij de spelers op een speelse wijze kennis
krijgen van erfgoed in het algemeen en Roois erfgoed in het bijzonder. Voor 2021 is een
gemeentelijke subsidie aangevraagd en gekregen. In 2022 wordt dit project afgerond.
Verantwoordelijk : Ralph Janssen
RCE Waakhond
RCE heeft contacten met verschillende politieke
organisaties maar ook met de gemeente.
Markt
In 2021 is RCE betrokken bij de herinrichting van de
Markt en de procedure rondom de realisatie van
een nieuwe dan wel verbouwde kiosk.
Verantwoordelijk: Gloria van der Staak en Wout
Anker.
Wereldberoemde Rooienaren
Dit project ligt in de ijskast. Door de grote omvang
zal die doorgeschoven worden naar 2022/2023 in
verband met een capaciteitsprobleem.
Boek:
In april 2021 heeft RCE in het kader van de Landschaptriënnale 2021 het boek “De
drijvende kracht van de Dommel uitgegeven. In dit boek staan verhalen van Rooienaren
en hun ervaringen en herinneringen aan de Dommel. Het boek is in een oplage van 1250
stuks uitgebracht. De realisatie is mogelijke gemaakt met financiële steun van de
gemeente Meierijstad en Het Groene Woud. Verantwoordelijk: Diana van de Rijt en
Gloria van der Staak
Molenstroom
Een werkgroep bestaande uit RCE (voorzitterschap), Wim Bekkers (Roois Landschap),
Rinus van der Heijden (Mozaïek Dommelvallei) en Jos Cuijpers (zelfstandig Erfgoed
deskundige) probeert de Molenstroom, die liep van de Dommel Sluisplein door de
Passtraat naar de Molenwiel en via de Coeveringslaan weer in de Dommel, terug te
brengen. De werkgroep krijgt advies en ondersteuning van Peter van de Haar, gemeente
Meierijstad. Het project is in 2020 gestart en zal in 2022 voortgezet worden.
Verantwoordelijk: Ton de Bruijn en Gloria van der Staak.

Stolpersteine:
RCE is bezig met een onderzoek of er Stolpersteine
in Sint-Oedenrode geplaatst kunnen worden.
Daarvoor zijn inmiddels verschillende contacten
gelegd zoals onder andere de Stichting Stolperstiene
Meierijstad. Verantwoordelijk: Ton de Bruijn en
Diana van de Rijt.
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Kennisbevordering
In 2022 hebben twee bestuursleden de lezingcyclus ‘In- en uitsluiting mensen’ van
Erfgoed Brabant gevolgd.
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Communicatie
RCE heeft op verschillende momenten in de belangstelling gestaan:
* 20-01 MooiRooi: Nieuwjaar nieuwe kansen
* 03-02 Trouw: Dat het virus ophoudt te bestaan, is niet te regelen
* 21-04 Mozaïek Dommelvallei: Uit liefde voor de beek…
* 28-03 Omroep Meierij: De Dommel: daar valt veel over te vertellen
* 28-04 Eindhovens Dagblad: Het belang van de Dommel voor Sint-Oedenrode
* 28-04 Brabantse Beken: Kracht van de Dommel: verhalen van vroeger en nu
* 28-04 Website Landschaptriënnale: Drijvende kracht van de Dommel
* 16-05 Groene Woud: Er is een boek over de Dommel
* 02-06 MooiRooi: Prijswinnaars bekend ‘Drijvende kracht van de Dommel’
* 16-09 MooiRooi: Park Kienehoef voorgedragen Knippenbergprijs door RCE
* 29-09 MooiRooi: Roois Cultureel Erfgoed komt met bordspel over Rooi
* 29-09 MooiRooi: Advertentie: RCE zoekt erfgoed-bestuursleden

Aldus opgemaakt te Sint-Oedenrode, maart 2022
Stichting Roois Cultureel Erfgoed,
Gloria van der Staak-Reijkens
voorzitter

Diana van de Rijt-Goudsmid
secretaris

