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Jaarverslag 2017

1. Het bestuur
Per 1 januari 2017 bestond het bestuur uit: Gloria van der Staak-Reijkens, Jack van Haastrecht (penningmeester), Ralph Janssen (lid), Harry Bekkers (lid) en Diana van de Rijt-Goudsmit (secretaris). De heer Harry Bekkers is per 1 januari 2017 benoemd als bestuurslid.

2. Bestuur bijeenkomsten
Het bestuur heeft in 2017 zes keer de normale bestuursvergaderingen gehouden.
In april 2017 heeft het bestuur een brainsessie gehouden over “waar staat de stichting Roois
Cultureel Erfgoed, wat is haar visie en missie en waar wil zij de komende drie jaren naar
toe”.
Voorts zijn het kader van de diverse onder handen liggende projecten regelmatig contacten
onderling geweest, teneinde de projecten, zoals hierna vermeld, verder uit te werken en/of te
starten en/of te beëindigen.

3. Subsidie
De voormalige gemeente Sint-Oedenrode heeft voor 2017 een subsidie toegekend voor de
reguliere activiteiten van de stichting R.C.E. De gemeente Meierijstad heeft voor betaling van
de subsidie zorg gedragen.

4.

Overleg en/of samenwerking met andere instellingen

P.E.M.: Gezamenlijk overleg met heemkundige kringen
Het overleg met de heemkundige kringen van Erp, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel is
ook in 2017 voortgezet.
Door PEM is op 7 september 2017 de door Film “Stroomopwaarts” als premiere vertoond
aan de gemeente en andere belangstellenden. Deze film is eveneens op de open dag van
de gemeente op 24 september vertoond en staat op YouTube. Bij de totstandkoming van de
film heeft RCE een actieve bijdrage geleverd.
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Heemkundige Kring Oude Vrijheid
Met deze heemkundige kring heeft RCE is een aantal keren overleg gehad over diverse zaken.
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot ( SBEO)
Deze stichting heeft voor het eerst in 2017, in navolging op Rooilogie, een cursus Oirschotlogie in Oirschot gegeven. In december is een delegatie van Stichting RCE op uitnodiging in
Oirschot geweest voor over en weer kennisoverdracht en een erfgoedwandeling door Oirschot. Deze bijeenkomsten worden twee jaarlijks door een der partijen georganiseerd.
Erfgoed Brabant
Twee bestuursleden hebben de Erfgoedontmoeting in 2016 op 3 november a.s. in Gebouw T
in Bergen op Zoom bijgewoond. Dit was een dag vol inspiratie, ontmoeting, verdieping en
uitwisseling voor iedereen die werkt met erfgoed en wie erfgoed aan het hart gaat.
Gemeente Meierijstad
Zowel via PEM als ook via de ambtenaren van de gemeente Meierijstad die zich bezighouden met erfgoed is er regelmatig contact geweest over algemene zaken en/of projectmatige
zaken.

4.

Kennisbevordering

Om de kennis te blijven verbreden hebben twee bestuursleden op de Universiteit Tilburg de
cursus “regionale geschiedenis” gevolgd.

5.

Projecten

1. Rooilogie
Basiscursus Rooilogie is een cursus voor Rooienaren die belangstelling hebben voor de historie, omgeving en gebruiken van Sint-Oedenrode. Daarnaast beoogt de cursus een sociale
functie: gezamenlijke kennis en historie met elkaar delen.

In 2017 is er in het voor- en najaar een cursus verzorgd, waarbij telkenmale tussen de 16-20
cursisten deel hebben genomen.
Er is een logo voor Rooilogie ontworpen door Ralph Janssen, opdat het helder is dat dit een
op zich zelfstaande entiteit is.
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Voor de uitbreiding van de organisatie van Rooilogie zijn de heren Peter Verbraak en Wouter
Anker toegetreden tot de commissie.
Verbredingscursus: medio 2017 is een aanzet gegeven tot het realiseren van een verbredingscursus. Deze zal in de eerste helft van 2018 worden gegeven aan belangstellende cursisten die de basiscursus reeds hebben gevolgd.
Beide projecten zijn dusdanig opgezet, dat de kosten versus baten in gelijke tred lopen. De
basiscursus bedroeg in 2017 € 90,00 per cursus per persoon.
Ambtenarencursus: de gemeente Meierijstad heeft RCE in 2017 de vraag gesteld of het mogelijk is een cursus ten behoeve van de ambtenaren te organiseren. RCE heeft in gezamenlijkheid met de heer Rolf Vonk (Erfgoed Brabant) hiertoe een aanzet gegeven. Dit zal verder
uitgewerkt worden in 2018.
Voor verder informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.rooilogie.nl.

2.

De kiosk en de Markt

Mede door de start van de nieuwe gemeente is dit project in de wacht gezet. RCE houdt een
en ander in de gaten en heeft eind 2017 daartoe onder andere als belangstellende aangemeld bij Natuurlijk! Sint-Oedenrode.

3. Bankgeheimen
Op 1 juli 2017 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Knoptoren de bankgeheimen onthult.
Onder meer waren aanwezig Ger van den Oetelaar namens Stichting Streekfonds Het Groene Woud, Julius Dreyfsandt zu Schlamm, alle spelers die een een rol hebben gehad in de
zeven films, TV Meierij in casu de heer Antonie van der Staak, sponsoren zoals gemeente
Meierijstad c.q. voormalige gemeente Sint-Oedenrode, de Rabobank en Stichting de Boelaarshoeve.
Voor de onsluiting werd een sleutel overhandigd, waarmee de (toponiemen)bankgeheimenmiddels korte documentaire films zichtbaar werden. Deze staan op de eigen internetsite:
www.bankgeheimen.com en zijn ook via een QR-code bij de banken ter plekke te benade-
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ren. Aansluitend bij de films is een fietsroute gemaakt, waarvan de folders bij de VV en andere toeristiche plekken beschikbaar zijn.

4. Project De Scheeken
Dit is in 2016 p.m. geworden. Het blijft wel voor de toekomst een punt van aandacht.

5. Schouw Paal de Driesteen
Deze schouw zal wederom plaatsvinden in 2020. De gemeente Boxtel is de organisator alsdan. RCE zal als coordinator te zijner tijd contact opnemen met de diverse gemeenten.

6. Theo Sonnemans 80 jaar
De bekende Rooise (hout- en woord-)kunstenaar Theo Sonnemans is bij gelegenheid van
zijn 80e verjaardag gehuldigd door het aanbieden van een DVD over zijn activiteiten. RCE
heeft in samenwerking met De Dorpsraad Boskant, SKOS en TV Meierij de uitvoering hiervan verzorgd.

7. RCE 15-jaar in 2018
Om het 15-jarig bestaan te “vieren” is een start gemaakt met het project: “Erfgoed maar dan
anders”.
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Aldus opgemaakt te Sint-Oedenrode en ondertekend, d.d. 28 mei 2018
Stichting Roois Cultureel Erfgoed,

Gloria van der Staak-Reijkens

Diana van de Rijt-Goudsmit

Voorzitter

Secretaris
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