Beste leden van heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’,
Voor onze activiteit in het kader van 75 jaar bevrijding Sint-Oedenrode, doen wij graag
een beroep op u.
Wij zijn Anne van Kuijk (51) en Ria van Kuijk (49), nichtjes van elkaar. Onze vaders
Harry en Theo zijn opgegroeid in het buurtschap Zwijnsbergen-Vressel in SintOedenrode. Zij hebben ons altijd veel verteld over hun ervaringen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Ze kenden ook het verhaal over zuster Koos van Schaïk, die toen op de
Rode Kruispost in de school en het naastgelegen St. Odagesticht werkte, waar nu
Zorgcentrum Odendael staat.
Koos heeft haar ervaringen tijdens de Bevrijdingsdagen in Sint-Oedenrode
opgeschreven in haar dagboek, dat in 2005 (twee jaar voor haar overlijden) is
gepubliceerd.

Dit dagboek staat centraal in de activiteiten welke wij gaan houden in Zorgcentrum
Odendael, tijdens de viering van 75 jaar Bevrijding. Dan komen leerlingen van groep
7-8 van een aantal Rooise basisscholen, kijken naar een expositie over Koos van Schaïk
en de Rode Kruispost van toen en gaan zij in gesprek met ouderen uit Sint-Oedenrode
die de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Sint-Oedenrode hebben meegemaakt.
Wij zijn op zoek naar mensen die met deze kinderen zouden willen praten over hun
eigen herinneringen aan die tijd. Doet u mee?
Datum, tijd en locatie: dinsdagochtend 17 september en donderdagochtend 19
september van 09.00 tot 10.15 uur en van 10.45 tot 12.00 uur in Zorgcentrum
Odendael.

Vindt u dit leuk om te doen, of kent u iemand waarvan u denkt dat dit echt iets voor
hem of haar is? Laat het ons dan alvast weten!
Dit kan per e-mail: annejbgwvankuijk@gmail.com of per telefoon
06-277 452 25 naar Anne van Kuijk, liefst uiterlijk 15 juli.
Wij nemen vervolgens contact met u op. Ook als u meer wilt weten, vernemen wij dat
graag. Vriendelijke groeten van Ria en Anne van Kuijk.
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