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Sint-Oedenrode

Uitnodiging voor:
maandag 11 maart: heem-natuur
dinsdag 19 maart: heem
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vooruitblik voor:
maandag 01 april: heem-natuur
dinsdag 16 april: heem

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
19 maart 2019 - aanvang 20.00 uur in grand café De Gouden
Leeuw aan de Markt
Agenda:
* Opening van de vergadering
* Herdenken overleden heemleden
* Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 13 maart
2018 *
* Jaarverslagen 2018: heemkundige kring, werkgroepen
archeologie, geschiedenis, heem-natuur, museum Brabantse
mutsen en poffers
* Financieel jaarverslag 2018
* Verslag kascommissie
* Benoeming kascommissie 2019
* Aftredende bestuursleden:
* Harry Dijkers en Cor van Laarhoven
* beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar
* Mededelingen bestuurlijke aangelegenheden
* Rondvraag
* Sluiting vergadering
Na de pauze een gezellig samenzijn met voordracht.
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* Heemleden die geïnteresseerd zijn in de notulen van de
Algemene Ledenvergadering 2018, kunnen deze opvragen bij
het secretariaat via e-mail: secretariaat@oudevrijheid.nl
of op maandagochtend (tussen 10.00 en 12.00 uur) een
papieren kopie halen in het heemhuis, Kerkdijk-Noord 4.
======================================

voorbodes van de lente...
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Lezing 'de bever terug in Oost-Brabant' - boegbeeld van
natuurherstel
Moest je een paar jaar geleden nog naar de Biesbosch om in
Noord-Brabant bevers te kijken, tegenwoordig zwemmen ze
met een beetje geluk in je achtertuin. De laatste bever werd in
1826 bij Zalk aan de IJssel 'omgelegd'. Daarmee kwam een
einde aan jarenlange fanatieke jacht op dit dier. Niet alleen
vanwege de pels, duizenden exemplaren eindigden vrijdag 's
avonds op het bord van rooms-katholieke gelovigen. Vanwege
zijn geschubde staart werd hij aangemerkt als 'visachtige'.
In 1988 zijn de eerste bevers weer uitgezet in de Biesbosch en
later volgden nog verschillende uitzettingen in o.a. Gelderland
en Limburg. Dat dit een succes is, blijkt uit de huidige
verspreiding van de bever.
In Nederland is de afgelopen 3 jaar een toename van 60%
waargenomen (van het aantal kilometerhokken waar sporen
zijn aangetroffen). Na Limburg komen in Brabant de meeste
bevers voor. De grootste toename over de laatste 3 jaar was
zelfs in Noord-Brabant. De bever kan door zijn specifieke
leefwijze, bijvoorbeeld de bouw van dammen of het graven in
dijken en kades, technische problemen opleveren in een
waterstaatswerk.
Tijdens deze lezing word je meegenomen in het leven van de
bever. De spreker van deze lezing, Marcel Cox, werkzaam als
ecoloog bij het waterschap Aa en Maas, blikt terug in de tijd,
maar kijkt vooral ook naar de successen van de afgelopen 30
jaar. Hoe ziet de bever eruit, waar leeft hij, wat eet hij en wat
is zijn rol in de natuur. Daarnaast laat hij zien wat de keerzijde
van de terugkeer van dit mooie en bijzondere knaagdier
betekent voor het huidige waterbeheer. Kortom een interessant
programma, waarvoor 'Ed' en 'Willem' je van harte uitnodigen
op maandag 11 maart om 20.00 uur in kringloopcentrum 'd’n
einder', Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode.
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Wist u dat ...
een groot aantal vrijwilligers binnen onze kring in wisselende
werkgroepen jaarlijks, maandelijks, wekelijks en/of dagelijks bezig is met de volgende activiteiten:
ARCHEOLOGIE, BESTUUR, BIBLIOTHEEK,
BID- en GEDACHTENISPRENTJES, BRABANT CLOUD,
DEVOTIONALIA, DOCUMENTATIE, FOTOGRAFIE,
GEBOUWENONDERHOUD, GESCHIEDENIS, KLUSSEN,
LEDENADMINISTRATIE, MUTSENMUSEUM, NATUURGROEP,
ORGANISATIE LEZINGEN, REDACTIE HEEMSCHILD,
REDACTIE MEDEDELINGENBLAD, REISCOMMISSIE,
SCHOONMAKEN HEEMHUIS, SOCIAL MEDIA,
TUINONDERHOUD, VERZENDING HEEMSCHILD, WEBSITEBEHEER
Er kunnen natuurlijk nog altijd vrijwilligers bij!!!
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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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