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Het bestuur
Per 1 januari 2019 bestond het bestuur van het Roois Cultureel Erfgoed (RCE) uit: Gloria
van der Staak-Reijkens (voorzitter), Diana van de Rijt-Goudsmid (secretaris), Jack van
Haastrecht (penningmeester) tot 1 juli 2019, Harry Bekkers en Ralph Janssen
(bestuursleden).
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Bestuur bijeenkomsten
Het bestuur van het RCE is in 2019 zes maal bijeen geweest voor de reguliere
vergadermomenten en een moment voor een heidag sessie en een moment voor een
studiedag.
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Subsidie
De gemeente heeft RCE een waarderingssubsidie uitgekeerd voor reguliere activiteiten.
Daarnaast heeft zij een subsidie toegekend voor het kookboek project Rooi Kookt. Ook
het Groene Woud heeft een bedrag toegezegd om het project te realiseren.
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Overleg en/of samenwerking met andere organisaties
Platform Erfgoed Meierijstad
RCE maakt onderdeel uit van het Platform Erfgoed Meierijstad. Alle bijeenkomsten zijn
bezocht door voorzitter en secretaris of een van hen. In 2019 heeft voornamelijk het
schrijven van de Erfgoednota Meierijstad op de agenda gestaan. Samen met de
Heemkundige kringen uit Erp, Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode heeft RCE een goede
bijdrage kunnen leveren. De erfgoednota zal in
2020 aan de Gemeenteraad gepresenteerd
worden.
In april 2019 is door de gemeente Meierijstad
aan het PEM de cultuurprijs 2019 toegekend.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het
Spectrum in Schijndel is de prijs in ontvangst
genomen.
Gemeente Sint-Oedenrode
Stichting Rooilogie heeft mede door de ondersteuning van RCE vorm gegeven aan de
Ambtenarencursus die in 2018/2019 en najaar 2019 zijn gegeven.
Erfgoed Brabant
In 2019 is het kookboek Rooi Kookt, dat door RCE is uitegeven, genomineerd voor de
Brabantse Erfgoedprijs. Van de 65 inzendingen behoorde het kookboek tot de laatste vijf.
In een feestelijke bijeenkomst in de Sint-Petruskerk in Vught in november is de prijs
toegekend aan het HomeComputerMuseum.

Overige organisaties
RCE heeft in 2019 mede met advies of medewerking van andere organisaties verder
kunnen werken aan haar projecten. Voor Rooi Kookt noemen wij graag Roois Kultuur
Kontakt, KBO, Zorgboerderij Dommelhoeve, Horeca en Odendael Brabantzorg.
Bankgeheimen: Omroep Meierij en Odendael Brabantzorg voor publicaties in huisblad
Confetti. RCE Waakhond: Van Abbe stichting. Erfgoed en Onderwijs: SKOSO.
Wereldberoemde Rooienaren: Kunststichting Meierijstad en Rooise kunstenaars.
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Kennisbevordering
Tijdens de studiedag in mei heeft het bestuur een bezoek gebracht aan paleis Soestdijk
en Escaperoom UNESCO bibliotheek in Utrecht.
Cursorisch aanbod van Erfgoed Brabant ‘Herdenken en herinneren’.
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Projecten
Rooilogie
Op 31 januari is de akte gepasseerd waarbij Rooilogie een afzonderlijke stichting is
geworden. RCE blijft de stichting monitoren. Gloria van der Staak brengt als lid van het
Rooilogie bestuur tijdens de RCE-overleggen verslag uit van de activiteiten van de
stichting. Rooilogie heeft in 2019 twee basiscursussen en twee ambtenarencursussen
georganiseerd.
Verantwoordelijk: Gloria van der Staak.
Bankgeheimen
De werkgroep Bankgeheimen is in 2019 negen 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. Afhankelijk
van de hoogte van subsidie zal het plan tot uitwerking komen.
Verantwoordelijk : Ralph Janssen en Jack van Haastrecht.
Kookboek Rooi Kookt
Op 7 mei 2019 is het kookboek Rooi Kookt aan het publiek
gepresenteerd in de Knoptoren. Het boek is tot stand gekomen
met behulp van de samenwerking tussen RKK (fotografen),
Corrie Bekkers (tekstschrijver), Ties van Doorn (ontwerper), De
verbinding (kinderen buitenschoolse opvang), Odendael
Brabantzorg (bewoners en kok), Zorgboerderij Dommelhoeve
(bewoners en personeel), KBO (leden en keuken De Loop’r Olland). Het kookboek
behoorde in november 2019 tot de laatste 5 van de 65 inzendingen voor de Brabantse
Cultuurprijs.
Verantwoordelijk: Harry Bekkers en Gloria van der Staak .
RCE Waakhond
In 2019 heeft het RCE contact opgenomen met de Van Abbestichting in Eindhoven. Deze
organisatie is de erfgoedwaakhond in die stad. RCE wil mogelijk die rol ook gaan

vervullen in Sint-Oedenrode en laat zich informeren
over hoe die rol vorm te geven.
In november doet zich de vraag voor welke functie
bestuurscentrum Dommelrode in de toekomst gaat
krijgen. RCE coördineert een werkgroep van mensen
die zich verzetten tegen de commerciële invulling van
Dommelrode. Namens die werkgroep adviseert RCE
de politieke partijen en wethouder. Eindresultaat is dat Dommelrode als
bestuurscentrum blijft behouden.
Verantwoordelijk: Diana van de Rijt, Gloria van der Staak en Harry Bekkers.
Wereldberoemde Rooienaren
Dit project heeft wat vastere vorm gekregen maar door de grote omvang zal die
doorgeschoven worden naar 2020/2021 in verband met capaciteitsprobleem.
Onderwijs
RCE ging in november in gesprek met de grootste onderwijsaanbieder voor lager
onderwijs SKOSO over erfgoed en onderwijs. Bedoeling is bewustwording dat erfgoed
over de gehele onderwijslinie onderdeel kan zijn van het lesprogramma. Geen projecten
maar ingebed in het complete lespakket. SKOSO nodigt RCE uit voor nader uitleg in
werkgroep Duurzaamheid in 2020.
Verantwoordelijk: Diana van de Rijt en Gloria van der Staak.
Van Aarle compensatieregeling:
Voor de bouw van een uitbreiding moet Van Aarle Houthandel een compensatievoorstel
aan de gemeente Meierijstad doen. Daarbij wordt gedacht aan het aanbrengen van
nestkasten in het kader van processierups bestrijding tot het realiseren van een schuilhut
met biotoopinformatie of de aankoop van grond ten behoeve van biotoopbescherming.
Een werkgroep bestaande uit onder andere Roois Landschap (Mari Thijssen),
Heemkundige Kring Oude vrijheid (Tilly van den Tillaart), IVN (Henri van Weert) en RCE
buigt zich over de kansen die in Rooi te realiseren zijn om de gelden goed te besteden.
Verantwoordelijk: Gloria van der Staak.
Communicatie
RCE heeft op verschillende momenten in de belangstelling gestaan:
* Rooilogie van werkgoep binnen RCE naar stichting
* Uitgave van Rooi Kookt kookboek
* Winnen van Platform erfgoed Meierijstad Cultuurprijs
* Waakhondfunctie Dommelrode behouden als bestuurscentrum

Aldus opgemaakt te Sint-Oedenrode, 20 maart 2020
Stichting Roois Cultureel Erfgoed,

Gloria van der Staak-Reijkens
voorzitter

Diana van de Rijt-Goudsmid
secretaris

