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Lezing over 'de das in Brabant' door Ton Popelier
Nog niet zo lang geleden vormde de das een diersoort die nagenoeg
onbekend was in Brabant. Dat is niet vreemd, want in de jaren zestig
raakte het dier vrijwel uitgestorven. Toch is het een diersoort, die
voorheen algemeen voorkwam op de zandgronden van heel Brabant,
van Grave tot Bergen op Zoom. Jacht, stroperij, de explosieve groei van
steden en dorpen en de teloorgang van zijn leefgebied betekenden zijn
doodvonnis.

Begin jaren negentig hebben uitzetacties van Das & Boom in
samenwerking met Brabants Landschap, Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer ervoor gezorgd dat de das weer voet aan de grond
kreeg in Brabant. Sindsdien gaat het goed met de das, volgens
sommigen zelfs té goed. Toch krijgt maar een enkeling ooit een das in
levenden lijve te zien. Door zijn verborgen levenswijze blijft hij voor de
meesten een grote onbekende.
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In deze lezing wordt een kijkje gegeven in het leven van de das, door de
seizoenen heen. Helaas botsen de belangen van de Das en de Mens
regelmatig; ook hier zal in de lezing aandacht aan gegeven worden.
In het tweede deel van de lezing wordt uitgebreid ingegaan op de
ontwikkeling van de dassenpopulatie in Brabant vanaf 1900 tot heden.
Ook wordt gekeken naar wat we in Brabant en in het bijzonder rond
Sint-Oedenrode kunnen verwachten.
Dhr. Ton Popelier uit Schijndel is vrijwilliger bij Das & Boom. Al 30 jaar
monitort hij de dassenpopulatie in Het Groene Woud en kan daarom
veel vertellen uit eigen ervaring. De lezing vindt plaats op maandag 01
april, aanvang 20.00 uur in kringloopcentrum d’n Einder, Sluitappel 17a
Sint-Oedenrode. Iedereen is van harte welkom.
Voor introducees en belangstellenden is de entree 2 euro per persoon.
* Wij verwelkomen als nieuw heemlid:
dhr. Ard van der Wijst

* Wij berichten u dat is overleden ons heemlid:

Jo van Roosmalen
in de leeftijd van bijna 88 jaar
† Sint-Oedenrode 10 maart 2019
Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht...
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Het ontstaan van het hertogdom Brabant: 843-1288-1506. De
toevallige uitkomst van een wisselvallig proces
Op dinsdag 16 april houdt dhr. prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
een interessante lezing over het ontstaan van het hertogdom
Brabant. Dat Noord-Brabant ooit heeft behoord tot het oude
hertogdom Brabant, weten we allemaal wel. Maar sinds
wanneer eigenlijk? En hoe kwam dat hertogdom tot stand? We
starten bij de oorsprong van het hertogdom in de tijd van Karel
de Grote, uit wiens rijk het hertogdom Lotharingen ontstond.
Dit lag aan de basis van het latere hertogdom Brabant. Rond
het jaar 1000 vestigde zich rond Leuven een geslacht van
opeenvolgende graven van wie Godfried met de Baard in 1106
de titel hertog verwierf.

Zijn opvolgers breidden hun macht uit naar het noorden, over
het huidige Noord-Brabant. Omstreeks het midden van de
dertiende eeuw had het hertogdom zijn grootste omvang
bereikt, maar in 1288 zou ook het hertogdom Limburg worden
toegevoegd. Vanaf 1406 kwam het hertogdom in handen van
achtereenvolgens hertogen uit het Bourgondische- en het
Habsburgse huis. Verlucht met afbeeldingen en kaarten biedt
deze lezing een verhelderend beeld van een duistere periode.
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Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 1962) studeerde middeleeuwse
geschiedenis en sinds 1999 is hij bijzonder hoogleraar Cultuur
in Brabant aan Tilburg University. Hij is in Sint-Oedenrode heel
bekend vanwege zijn medewerking aan het boek 'Rondom SintOedenRode' met de ondertitel 'Macht, Religie en Cultuur in de
Meierij.' Dit boek is op 16 december 2016 tijdens een
symposium in Sint-Oedenrode gepresenteerd.
Arnoud-Jan Bijsterveld is redactievoorzitter van het NoordBrabants Historisch Jaarboek, de Bijdragen tot de geschiedenis
van het Zuiden van Nederland en de Maaslandse Monografieën
en redactielid van 'In Brabant.' In zijn werk wil hij zin geven
aan het heden, met oog voor het verleden en de blik gericht op
de toekomst. Zijn passie is om mensen in Brabant te verbinden
met hun geschiedenis en zodoende met elkaar èn met de plek
waar ze wonen. De lezing wordt gehouden op dinsdag 16 april
om 20.00 uur in grand café De Gouden Leeuw aan de Markt.
Voor heemleden is de toegang gratis; introducees en
belangstellenden betalen € 2,00 per persoon.

het stadhuis van Leuven – een 15e-eeuws pronkstuk van
Brabantse hoog-gotiek
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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

Postadres: Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR Sint-Oedenrode
w: www.oudevrijheid.nl / e: secretariaat@oudevrijheid.nl
redactie med.blad: mw. A. van den Brand, t: 0413 – 420 758
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt

: www.facebook.com/oudevrijheid
: www.twitter.com/oudevrijheid
Penningmeester: dhr. Johan van Bakel, t: 0413 - 475 288
e: j.bakel11@upcmail.nl
Rabobank Hart van De Meierij:
rek.no. IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55
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