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Uitnodiging voor:
dinsdag 19 februari: heem
Vooruitblik voor:
maandag 11 maart: heem-natuur
dinsdag 19 maart: heem
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Lezing over het beleg van ’s-Hertogenbosch en de sporen daarvan die nu nog terug zijn te vinden.
Op dinsdag 19 februari zal Rob de Vrind een lezing houden over
het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629, door Frederik Hendrik
'de stedendwinger'.

Een lezing waarbij geschiedenis, cultuur en ook de natuur anno
nu aan bod komen. Het beleg vond plaats binnen het grote kader van de Tachtigjarige Oorlog, deze stond vorig jaar centraal
in boeken en in diverse radio- en tv-programma's.
’s-Hertogenbosch had in die tijd als bijnaam 'de Moerasdraak',
dit omdat het stadsbestuur de omgeving onder water kon zetten, waardoor de stad in een wijds meer kwam te liggen. Het
gebied werd ondoordringbaar voor legers en kanonnen en het
was onmogelijk om er loopgraven en kampementen aan te leggen. Hiermee had de stad een reputatie van onoverwinnelijkheid verworven.
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Om de stad te kunnen belegeren liet Frederik Hendrik 30.000
mannen en vrouwen 65 km dijken aanleggen, rivieren afdammen en met rosmolens het water wegpompen. Een gigantische
operatie! Uiteindelijk lukte het hem om de stad te veroveren op
de Spaanse troepen. Dit huzarenstukje vestigde zijn reputatie
en maakte hem in zijn tijd wijd en zijd beroemd bij buitenlandse vorstenhuizen. Hoe het er destijds uitzag en wat zich heeft
afgespeeld en hoe nu 'Stichting De Groene Vesting' de linie van
1629 weer beleefbaar wil maken, hoor en zie je met veel mooie
beelden en animaties tijdens de lezing. Men kan nu ook over
de linie fietsen. Rond de stad geven bordjes met Linie 1629 aan
hoe de fietsroute loopt. Rob de Vrind vertelt wat er tijdens de
fietstocht op het gebied van geschiedenis, cultuur en natuur is
te beleven. Misschien een goed idee voor een mooie fietstocht
in het voorjaar! Aanvang van de lezing 20.00 uur, locatie:
grand café De Gouden Leeuw aan de Markt. De toegang is gratis toegankelijk voor heemleden; introducees en belangstellenden betalen € 2,00 per persoon.
.............................................................................
Wij berichten u dat is overleden ons heemlid

Martien Sonnemans
* Sint-Oedenrode 11 juli 1934
† Sint-Oedenrode 21 januari 2019
Wij wensen zijn echtgenote Annie en kinderen
veel sterkte en kracht...
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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.
Heeft zich als nieuw heemlid aangemeld:
dhr. M. Dobbelsteen. Van harte welkom bij onze kring!
Op zaterdagmiddag 12 januari jl. was een aantal vrijwilligers,
op uitnodiging van het bestuur, in de Knoptorenkerk bijeen
voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Met dit gezellig samenzijn wilde het bestuur de vrijwilligers danken voor hun belangeloze inzet voor onze kring in het afgelopen jaar.
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Werkgroep geschiedenis
Deze werkgroep belicht regelmatig in de MooiRooiKrant een
onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet 'Rooise
streken'. Deze titel kan in meer betekenissen worden opgevat.
Dat is uiteraard ook de bedoeling zoals u in de bijdragen zult
kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u veel leesplezier!
Artikel: RS1Raadhuis op de Markt
Extra informatie: RS1_Extrainformatie
Rooise streken 1: Het Rooise raadhuis op de markt MooiRooi
24 oktober 2018 www.mooirooi.nl/reader/280989#p=10

Markt met raadhuis - anno 1830
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Artikel: RS2VanRaadhuizenendeRaad
Extra informatie: RS2_Extrainformatie
Rooise Streken 2: Van raadhuizen en de raad MooiRooi
21 november 2018 www.mooirooi.nl/reader/280993#p=22

Raadhuis aan de Markt 1883-1963
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Artikel: RS3 Nonnendieontkennennontezijn
Extra informatie: RS3_Extrainformatie
Rooise Streken 3: 'Kent u een non in Rooi? 'Non monsieur!'
MooiRooi
12 december 2018 www.mooirooi.nl/reader/280996#p=24
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Artikel: RS4Leraressenentralienonnen
Extra informatie: RS4_Extrainformatie
Rooise Streken 4: Van lerares tot tralienon MooiRooi
24 december 2018 www.mooirooi.nl/reader/280998#p=24

slot Dommelrode werd 't klooster van de Zrs. Augustinessen
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achterzijde van het klooster

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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