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Uitnodiging voor:
zondag 05 mei: heem-natuur
Vooruitblik voor:
zondag 02 juni: heem-natuur
woensdag 03 juli: heem-natuur

Vroege vogelwandeling met de heem-natuurgroep
Op zondag 05 mei zijn de mensen van de heem-natuurgroep al vroeg
uit de veren om te kijken en te luisteren naar vogels welke om deze tijd
van het jaar een vrouwtje proberen te lokken of hun territorium aangeven met hun gezang.
Veel vogels zoals koekoek, zwartkop en wielewaal zijn net terug uit hun
zuidelijke overwinteringsgebieden en degene die hier zijn gebleven zoals goudvink en geelgors -, hebben al een plaatsje bemachtigd waar
ze een nest willen gaan bouwen.
De wandeling vindt plaats in de omgeving van het Hoefje in Olland in
een afwisselend landschap met bosjes, weilanden en het ‘Duits Lijntje’,
een niet meer gebruikt en een beetje overwoekerd spoorlijntje. Er leven
veel soorten vogels in dit mooie stukje natuur.
Vóór de wandeling komen we om 06.00 uur op de Markt samen om
daarna te carpoolen naar het spoorlijntje op de hoek van Hofstad en
Hoefje in Olland.
Iedereen die vogels wil leren kennen of zich wil verdiepen in hun zang,
kan zich bij de groep aansluiten. Opgeven is niet nodig. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

Zwartkop
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Kunst- en Cultuurprijs voor de heemkundekringen van Meierijstad
Tijdens de officiële opening van het cultuurpodium op vrijdag 05 april jl.
in Schijndel, heeft wethouder dhr. Menno Roozendaal de prijswinnaars
van de Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad 2019 bekend gemaakt.
In de categorie ‘vrijwilliger’ is aan Platform Erfgoed Meierijstad (PEM)
deze prijs toegekend. De heemkundekringen van Sint-Oedenrode,
Schijndel, Erp en Veghel en het Roois Cultureel Erfgoed (RCE), allen vertegenwoordigd in het PEM, waren zeer verrast. De jury roemde de toekomstbestendigheid van het platform. Vooral het ‘van elkaar leren en
met elkaar optrekken in diverse activiteiten’ maakt het PEM tot een
winnaar. Het ontvangen glazen bord met daarop een boom en wortels
in de vorm van de plattegrond van Meierijstad, symboliseert dat veel
van de kunst en cultuur niet zichtbaar is aan de oppervlakte.
Heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’ dankt gemeente Meierijstad voor
deze erkenning.
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Vervolg overzicht jaarprogramma heem: 2019
dinsdag 17-09: bezoek aan en lezing over de Knoptoren door heemlid
mw. Gerdien van den Brand-Brekelmans
dinsdag 15-10: lezing over het kloosterleven in Rooi en Veghel door dhr.
Bernard Vissers
dinsdag 19-11: lezing over bakkers en bakhuizen door heemlid dhr. Gijs
van Aarle
De lezingen worden gehouden in grand café De Gouden Leeuw aan de
Markt; aanvang 20.00 uur.
Persbericht: April-Klompenmaand in Het Groene Woud
Voor het tweede jaar op rij was april door Stichting Brabantse Klomp
gebombardeerd tot ‘april Klompenmaand in Het Groene Woud’, met als
thema Brabantse Klomp & Brabants Populierenlandschap. In de hele
maand april werden in de dorpen Sint-Oedenrode, Best, Liempde en
Schijndel verschillende activiteiten georganiseerd, welke in relatie staan
met de klomp. Deze route is gericht op de nationale en internationale
toerist.
Op donderdag 25 april jl. werd de officiële opening van de Klompenbeleefroute in Schijndel verricht door mw. Coby van der Pas-van
Nuland, wethouder van Toerisme en Recreatie van Meierijstad.
Tijdens de April-Klompenmaand kregen de klompen en het populierenlandschap de extra aandacht die ze verdienen. Diverse organisaties uit
Sint-Oedenrode, Best, Liempde en Schijndel organiseerden in april een
heel mooi aanbod aan klompenactiviteiten.
Een greep uit de activiteiten: workshops klompen schilderen, klompje
naaldvilten en klompen pimpen. Daarnaast waren er rondleidingen in
klompenfabriek Traa in Liempde, open dag bij Klompenmakerij Van
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Kaathoven in Schijndel, opening werkplaats machinale klompenmachines en demonstraties, en opening foto-expositie Toon van de
Wijdeven bij de Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode.
Ook werd een huifkartocht door het populierenlandschap De Scheeken
georganiseerd, evenals diverse klompenspelen over verschillende
locaties.
In Liempde werden een wandelexcursie - Klompenmars - o.l.v. een gids,
een lezing over voorpootrecht en demonstraties handmatig klompen
maken gehouden en de Klompolympics tijdens de Boeremèrt. Bij Hoeve
Strobol in Sint-Oedenrode werd een stoommachine gerestaureerd welke
klompenmachines aandrijft. Andere activiteiten waren een klompenbrunch, bezichtigen van klompenmuseum en -winkel, Vleutse Hoeve in
Best, klompenwandeling door Best, klompenbelevingspad bij De Helden
van Kien in Sint-Oedenrode en de officiële opening van de Klompenbeleefroute in Schijndel. Meer activiteiten en informatie zijn te vinden
via www.brabantseklomp.nl.
Restauratie stoom- en klompenmachines
Op elke zondag in de April-Klompenmaand was bij Hoeve Strobol de
restauratie van een historische stationaire stoommachine te
bezichtigen. De vrijwilligers van dit museum restaureren enkele dagen
per week de stoommachine van het merk R. Wolf (bouwjaar 1935),
welke hier sinds eind 2017 aanwezig is. De stoommachine is
geschonken door firma Rollé uit Schijndel en wordt straks gebruikt om
de machines in de klompenmakerij, smederij en oude horizontale
houtzagerij aan te drijven. Een compleet nostalgisch plaatje, zoals we
dat kennen uit vroegere tijden.
Naast de stoommachine worden ook klompenmachines en een oude,
enkele boormachine gerestaureerd. Holl Souvenirs heeft hiervoor enkele
schaarse onderdelen geschonken. De stoommachine uit Magdeburg is
een zéér zeldzame stoommachine, de enige van dit formaat in
Nederland. Hoeve Strobol heeft hiermee een prachtig stuk erfgoed in
bezit, waarmee mooie Rooise nostalgie terugkomt. Daarnaast gaat
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Hoeve Strobol een prachtige oude boomstamlier compleet met kabels en
lieren, geschonken door Eric van Aarle, opbouwen. Hiermee kunnen
straks populierenstammen naar de oude zagerij en klompenmakerij
worden getild.
Het populierenlandschap en de klomp met de daarbij behorende
industrie vormen een deel van de identiteit van Het Groene Woud. Op
de internationale toerist heeft de klomp een grote aantrekkingskracht.
De Brabantse Klompenbeleefroute richt zich op een deel van Het Groene
Woud (Best, Liempde, Sint-Oedenrode en Schijndel).
Wandelaars en fietsers kunnen één- of meerdaagse routes door het
gebied maken langs bezienswaardigheden op het gebied van klompen
en het populierenlandschap. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de
dag- en verblijfsrecreatieve mogelijkheden in het gebied en van de
speciaal ontwikkelde arrangementen bij deze route. De routes in Best,
Liempde en Sint-Oedenrode zijn nog in ontwikkeling.
Stichting Brabantse Klomp
Stichting Brabantse Klomp is de organisatie achter de April-Klompenmaand in Het Groene Woud en de Brabantse Klompenbeleefroute. Naast
het stichtingsbestuur bestaande uit Rinus van der Heijden (SintOedenrode), Ger van den Oetelaar (Liempde) en Ruud de Bruin (Best),
heeft elk dorp zijn eigen coördinatoren voor het project. Dit is een groep
enthousiaste mensen die elk hun eigen klompendorp ondersteunen en
de initiatieven van hun dorp coördineren en bundelen in gezamenlijke
acties. De contactpersonen voor de verschillende dorpen zijn: Rinus van
der Heijden en Rob Jansen (Sint-Oedenrode), Désiré van Laarhoven
(Liempde), René van der Westerlaken en Ad van der Vleuten (Best) en
Hen Verhoeven (Schijndel).
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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 KerkdijkNoord 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 dit blad afdrukt
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