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heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'

Sint-Oedenrode

Uitnodiging voor:
dinsdag 15 januari: heem-natuurgroep i.s.m.
IVN Rooi en Natuurwerkgroep Liempde
maandag 04 februari: heem-natuur
Vooruitblik voor:
dinsdag 19 februari: heem
maandag 11 maart: heem-natuur

Nieuwjaarswens 2019
Veel mensen hebben de gewoonte om rond de jaarwisseling een
soort balans op te maken. Ze stellen zich de vraag: Wat is mij,
mijn medemens of zo u wilt de wereldbevolking het afgelopen
jaar overkomen en wat staat mij of hen in het nieuwe jaar te
wachten. Voor wie die afweging beperkt tot zijn persoonlijke situatie zal de gezondheid van hemzelf en zijn naasten belangrijk
zijn maar laat ook de mate van geluksgevoel meewegen. Daarbij
heeft ook werk en inkomen een niet onbelangrijke rol. Als ik de
berichten mag geloven gaat het wat dat betreft niet slecht met
de gemiddelde Nederlander.
Anders is het als je kijkt naar de inwoners van sommige andere
landen. Daar heerst, soms al vele jaren achtereen, oorlog, onderdrukking, extremisme, armoede of honger. Die mensen ontberen elk sprankje hoop op een mooie toekomst en voor een
steeds groeiende groep zit er niets anders op dan te vluchten.
Bijna dagelijks worden we er via de media op geattendeerd.
Met alle goede voornemens die we maken om de balans in het
nieuwe jaar naar de positieve kant te laten doorslaan kunnen we
misschien daarbij ook aan die medemens denken. Al was het
maar door daarover een positieve grondhouding in te nemen. Als
we dat samen met alle 17 miljoen Nederlanders doen kan het
voor die 'ontheemden' ook een mooier jaar worden. Wat zou het
een goed initiatief zijn als we enkelen van hen als lid van onze
kring mogen begroeten en hen zo ook met het heem te laten
kennismaken en wederzijds begrip te krijgen.
Ik wens u, mede namens de andere bestuursleden, een gezond
en gelukkig Nieuwjaar. Graag tot ziens bij een van onze lezingen, een wandeling in de natuur of in ons heemhuis.
Cor van Laarhoven
voorzitter

2

Natuurfilm 'Blikonderwater'
Op dinsdag 15 januari is er een speciale filmavond over de
natuur onder water. Arthur de Bruin en Matthijs de Vos zijn professionele onderwaterfilmers die de prachtigste onderwaterbeelden maken onder de noemer 'Blikonderwater'. Hiermee hebben
zij landelijke bekendheid gekregen door o.a. te filmen voor de
onderwaterserie 'Wildernis onder water' en hun bijdrage aan enkele bioscoopfilms zoals 'Hollandse natuur in de Delta'.
Ook doen zij opdrachten voor o.a. waterschappen en provincies waarbij ze de gehele productie verzorgen.
Op deze avond zullen zij diverse filmfragmenten tonen en voorzien van commentaar. Hoe wordt er gefilmd, wat gebeurt er achter de schermen en wat is er voor nodig om het unieke en mooie
filmmateriaal te verzamelen. Dit dus naast het tonen van de
meest prachtige beelden van de natuur onder water, met groots
detail gefilmd. Nu al nieuwsgierig geworden, neem alvast een
kijkje op: blikonderwater.nl.
Dit alles tonen we dinsdagavond 15 januari a.s. op het grote
filmscherm in de filmzaal van Cultureel Educatief Centrum
Mariëndael, Laan van Henkenshage 2 te Sint Oedenrode.
Aanvangstijd 20.00 uur. Toegang € 2,00 p.p. Dit geldt
(éénmalig) eveneens voor heemleden.
Deze avond wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking
van de heem-natuurgroep van heemkundige kring 'De Oude
Vrijheid' Sint Oedenrode, het IVN Rooi en de Natuurwerkgroep
Liempde.
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Lezing 'Natuurbelevenissen' door de heem-natuurgroep
Op maandag 04 februari geven enkele leden van heemnatuurgroep een lezing over hun natuurbelevenissen.
De verhalen van Bert Vervoort en Jeanne Soetens worden ondersteund door prachtige foto’s. Zo hebben zij uren doorgebracht bij
de edelherten welke in de Scheeken zijn uitgezet, en bij de
bevers die snel in ons Dommeldal oprukken.
Hoe vergaat het de boomkikkers welke zij al vanaf 2010 volgen?
Ook zijn Bert en Jeanne het water in geweest om in riviertjes en
poelen te scheppen naar vissen en ander onderwaterleven. Wat
ze nog meer beleefden kunt u zien en horen vanaf 20.00 uur in
kringloopcentrum d’n einder, Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode.

Iedereen is van harte welkom! Introducees en belangstellenden betalen € 2,00 p.p.

foto's Jeanne Soetens
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Bericht van de penningmeester
Postbankrekening
Om kosten te besparen heeft het bestuur besloten om de
rekening bij de Postbank op te heffen. Alle transacties lopen nu
voortaan via de Rabobank, rekeningnr. NL07RABO0138288755.
Rabobank Clubkas Campagne
Bij deze actie zijn er 115 stemmen op onze vereniging
uitgebracht. Dit levert ons een bedrag op van € 476,36.
Een mooi resultaat. Iedereen bedankt!

Onlangs hebben zich twee nieuwe leden aangemeld:
Mw. Sjaan Welvaarts en mw. Joke Raaijmakers-Verhagen
Welkom bij onze kring, dames!

Privacywetgeving 2018
Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van deze
gegevens kunt u sturen naar secretariaat@oudevrijheid.nl of
naar postadres Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR Sint-Oedenrode.
Uiteraard kunt u uw verzoek ook via onze website
www.oudevrijheid.nl online indienen, zie daarvoor het formulier
bij item CONTACT
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