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Het bestuur
Van januari tot en met december 2020 bestond het bestuur van het Roois Cultureel
Erfgoed (RCE) uit: Gloria van der Staak-Reijkens (voorzitter), Diana van de Rijt-Goudsmid
(secretaris), Harry Bekkers tot eind maart 2020, Ton de Bruijn (vanaf juni 2020),
penningmeester en Ralph Janssen (bestuurslid).
Adviseurs: Wout Anker (Markt), Nadieh van Diest (jeugd) en Edie Kapteins (jeugd).
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Bestuur bijeenkomsten
Het bestuur van het RCE is in 2020 zes maal ( vergaderingen 127 t/m 133) bijeen geweest
voor de reguliere vergadermomenten en een moment voor een heidag sessie.
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Subsidie
De gemeente heeft RCE heeft RCE een waarderingssubsidie toegekend en uitgekeerd
voor reguliere activiteiten.
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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/of secretaris of een van hen. In 2020 heeft voornamelijk
het schrijven van de Erfgoedvisie Meierijstad op de agenda
gestaan. Dat is hoofdzakelijk schriftelijk gebeurd omdat
vanaf eind maart het niet meer mogelijk was fysiek te
vergaderen vanwege Covid19. De erfgoedvisie zal in 2021
aan de Gemeenteraad gepresenteerd worden.

Overige organisaties
Onderwijs: RCE had in 2020 met SKOSO een afspraak staan voor implementatie van
erfgoed in het onderwijs. Door Covid19 zijn de afspraken steeds vooruit geschoven. In
2021 zal naar verwachting meer garen op de klos komen. Wel heeft de werkgroep
Bankgeheimen overleg gehad voor de uitwerking van het bankgeheimenspel. Dat wordt
in 2021 gecontinueerd.
Politieke partijen: In 2020 heeft RCE contact gehad met verschillende partijen in het
kader van herbestemming kasteel Dommelrode.
Van Aarle: Uitvoering houtbedrijf van Aarle compensatiegelden aan Meierijstad.
Gemeente Boxtel: In het kader van schouwen van Paal de Driesteen heeft het bestuur
contact gehad met de gemeente Boxtel. Dit in het kader van overdracht organisatie van
de schouw. Mogelijk dat dit festijn wordt doorgeschoven i.v.m. Covid19.
Groene Woud: RCE heeft een subsidie aangevraagd en ontvangen voor de uitgave van
het Dommelboek . Deze subsidie is toegezegd. In 2021 zal het boek verschijnen.

Natuurlijk!Rooi: RCE participeert in werkgroep dat zich bezig houdt met de herinrichting
van de Markt.
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.
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Kennisbevordering
Door Covid19 is er geen studiedag georganiseerd.
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Projecten in 2020
Bankgeheimen
De werkgroep Bankgeheimen is in 2020 acht 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.
Verantwoordelijk : Ralph Janssen
RCE Waakhond
RCE heeft contacten met verschillende politieke organisaties. Een aandachtspunt blijft
kasteel Dommelrode. Eindresultaat moet zijn dat Dommelrode als openbare gebpuw
voor de bevolking behouden blijft.
Verantwoordelijk: Diana van de Rijt en Gloria van der Staak.
Wereldberoemde Rooienaren
Dit project ligt in de ijskast maar door de grote omvang zal die doorgeschoven worden
naar 2021/2022 in verband met capaciteitsprobleem.
Onderwijs
RCE zou in het voorjaar in gesprek gaan
met de grootste onderwijsaanbieder voor
lager onderwijs SKOSO over erfgoed en
onderwijs. Bedoeling was bewustwording
dat erfgoed over de gehele onderwijslinie
onderdeel kan zijn van het lesprogramma.
Door Covis 19 zijn er geen vorderingen te
noemen.
Verantwoordelijk: Diana van de Rijt en
Gloria van der Staak.
Van Aarle compensatieregeling
Project is in 2020 afgerond. Resultaat: Partijen konden elkaar niet vinden voor wat
betreft besteding van de gelden. Voorstel van RCE (Buselke van Van Bree) ligt nog te ver
in de toekomst en daar wilde Van Aarle niet op wachten.
Verantwoordelijk: Gloria van der Staak.
Waakhondfunctie
Eind 2020 is een voorstel in de gemeentelijk commissie behandeld. Het voorstel komt
niet overeen met de visie die RCE heeft op de bestemming van het kasteel. Wordt in
2021 voortgezet.

Dommelstroom
Werkgroep bestaande uit RCE (voorzitterschap), Wim Bekkers (Roois Landschap), Rinus
Verheijden (Mozaïek Dommelvallei) en Jos Cuijpers (zelfstandig Erfgoed deskundige)
probeert de Molenstroom die liep van de Dommel door de Passtraat naar de Molenwiel
en achter het perceel van Floris Alkemade weer terug naar de Dommel, terug te brengen.
Het project is in 2020 gestart en zal in 2021 voortgezet worden.
Verantwoordelijk: Ton de Bruijn en Gloria van der Staak.
Markt
In 2020 is een aanvang gemaakt met de
plannen rondom de herinrichting van de
Markt . RCE is vertegenwoordigd in de
werkgroep van Natuurlijk!rooi. In 2021 zal
het project meer vorm krijgen.
Gloria van der Staak en Wout Anker
(adviseur)
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Communicatie
RCE heeft op verschillende momenten in de belangstelling gestaan:
* 6-3
MooiRooi: RCE zoekt vrijwilligers
* 11-3
MooiRooi: Recept uit RooiKookt
* 28-3
MooiRooi: Dommel als drijvende kracht
* 8-4
MooiRooi: Harry Bekkers In memoriam
* 18-4
MooiRooi: Dommel als drijvende kracht
* 1-7
MooiRooi: Ton de Bruijn bestuur RCE
* 29-8
MooiRooi: Drijft jouw verhaal…
* 11-9
MooiRooi: RCE draagt Kienehoef voor Knippenbergprijs

Aldus opgemaakt te Sint-Oedenrode, maart 2021
Stichting Roois Cultureel Erfgoed,
Gloria van der Staak-Reijkens
voorzitter

Diana van de Rijt-Goudsmid
secretaris

