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heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'

Sint-Oedenrode

Uitnodiging voor:
zondag 02 juni: heem-natuur
zondag 23 juni: heem
Vooruitblik voor:
woensdag 03 juli: heem-natuur

Natuurwandeling door het Leenderbos
Op zondag 02 juni bezoekt de heem-natuurgroep het Leenderbos in
Valkenswaard. Daar zal een wandeling worden gemaakt door een
mooi afwisselend gebied met beken, vennen, sloten, visvijvers en
heide. Juist de variatie in diverse biotopen zal deze wandeling tot een
waar genot maken. Bij het markante ‘Driebruggen’ in Valkenswaard,
wordt het water van de beek de ‘Tongelreep’ verdeeld naar het oude
visvijvercomplex Valkenhorst.

Tongelreep – foto Mark Scheepens

Juist de aanvoer van dit water naar diverse historische visvijvers en
vennen zorgt voor een grote bio-diversiteit in de omgeving van deze
wandeling. Bijzondere moeras-vogels, planten, amfibieën, vissen en
insecten profiteren van de aanvoer van dit beekwater. Daarnaast zijn
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er in het gebied ook zwijnen actief en is de bever in de Tongelreep
gespot.
Cultuurhistorie, water en bijzondere natuurwaarden zullen in deze
wandeling centraal staan.

Bosbeekjuffer – foto Jeanne Soetens

We starten op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de
Budelsebaan te Valkenswaard. De route is ongeveer 5 km. Iedereen
die het leuk vindt om mee te wandelen kan zich vóór 09.00 uur op de
Markt in Sint-Oedenrode bij de groep aansluiten, om samen te
carpoolen naar Valkenswaard. Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Kleine excursie naar Venray
Op zondag 23 juni organiseert heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’
een excursie naar Venray. 'De kerk in het midden’ is een bijzondere
stadswandeling door het centrum van Venray.
* U kunt tijdens deze wandeling genieten van ‘n aaneenschakeling
van historische-, culturele- en religieuze hoogtepunten, zoals:
* het beeld en het geboortehuis van Hensenius, het historische
gemeentehuis, het voormalige klooster Jerusalem, het eeuwenoude
pand van café De Klokkenluider’; dat (en nog veel meer) krijgt u
allemaal te zien.
* Onze deskundige gids zal u alle interessante wetenswaardigheden
vertellen.
* U bezoekt een van de mooiste kerken van Nederland: de St. Petrus'
Banden Kerk ofwel Grote Kerk. Dankzij z’n zeer imposante gestalte en
indrukwekkende kunstschatten, wordt deze kerk ook wel 'De Parel
van de Peel' genoemd.

Grote Kerk – foto Tonnie Donkers
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beeltenis H. Oda – foto Tonnie Donkers

* U beklimt de toren van de St. Petrus' Banden Kerk. Op weg naar
boven bezoekt u verschillende presentatieruimtes waar u meer leert
over de toren en zijn geschiedenis. Boven aangekomen komt u ogen
te kort: hier hangt het prachtige carillon met liefst vijftig klokken én u
heeft een fantastisch uitzicht over het centrum van Venray en (bij
helder weer) over tientallen kilometers in de omgeving.
* U brengt een bezoek aan het ODA park waar we een kop koffie/thee
gaan drinken en daarna kan iedereen op zijn/haar eigen manier de
kunst in dit park bezichtigen.
Gaat u mee? Vertrek met eigen vervoer om 12.30 uur vanaf het
heemhuis aan de Kerkdijk-Noord 4. Kosten € 3,00 per persoon.
In verband met de eis van het maximum aantal deelnemers (15) in
Venray, moeten we mogelijk een wachtlijst hanteren.
Opgeven kan bij dhr. Tonnie Donkers: tonnie.donkers@planet.nl of
tel.: 0413-476 809.
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Brabantse Heemdagen op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus:
thema ‘Verdediging van Landgoed en Erfgoed’
De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom is
dit jaar in nauwe samenwerking met de heemkundekring Halchterth
gastheer voor de 71e editie van de Brabantse Heemdagen. Deze
vinden dit jaar plaats op donderdag 22 augustus en vrijdag 23
augustus. De deelnamekosten bedragen € 100,00 per deelnemer. Dit
is exclusief consumpties, fietshuur en overnachting. Het huren van
een fiets kost € 15,00 en dient apart op het deelnameformulier te
worden aangegeven. Om organisatorische reden is het maximum
aantal deelnemers beperkt tot 100.
De inschrijfformulieren moeten, volledig ingevuld, uiterlijk 08 juni
2019 in het bezit zijn van het secretariaat Geschiedkundige Kring van
Stad en Land van Bergen op Zoom, postbus 280, 4600 AG Bergen op
Zoom, e-mail: secretariaat@geschiedkundigekringboz.nl
Beschikt u niet over een pc? Voor alle benodigde formulieren voor
inschrijving et cetera, kunt u zich telefonisch aanmelden bij de
secretaris a.i. van onze kring dhr. Cor van Laarhoven, bereikbaar via
06- 53389417.
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Ter info: overzicht programma - najaar 2019
dinsdag 17-09: lezing 'Sint-Oedenrode - van een bezet naar een
bevrijd dorp', door heemlid dhr. Antoon Buiting
De eerder geplande lezing over en tevens bezoek aan de Knoptoren
door heemlid mw. Gerdien van den Brand-Brekelmans, zal worden
verschoven naar een nader te bepalen datum
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.
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Wij melden u het droevige nieuws dat onlangs twee leden
van onze kring zijn overleden

Sem Peters
* Sint-Oedenrode 10 mei 1978

† Amsterdam 26 april 2019

Zus van den Bosch-van der Vleuten
* Sint-Oedenrode

† Zus is 86 jaar geworden

Mogen zij rusten in vrede
==============================================

Beste leden van heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’,
Voor onze activiteit in het kader van 75 jaar bevrijding SintOedenrode, doen wij graag een beroep op u.
Wij zijn Anne van Kuijk (51) en Ria van Kuijk (49), nichtjes van elkaar.
Onze vaders Harry en Theo zijn opgegroeid in het buurtschap
Zwijnsbergen-Vressel in Sint-Oedenrode. Zij hebben ons altijd veel
verteld over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze
kenden ook het verhaal over zuster Koos van Schaïk, die toen op de
Rode Kruispost in de school en het naastgelegen St. Odagesticht
werkte, waar nu Zorgcentrum Odendael staat.
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Koos heeft haar ervaringen tijdens de Bevrijdingsdagen in SintOedenrode opgeschreven in haar dagboek, dat in 2005 (twee jaar
voor haar overlijden) is gepubliceerd.

Dit dagboek staat centraal in de activiteiten welke wij gaan houden in
Zorgcentrum Odendael, tijdens de viering van 75 jaar Bevrijding. Dan
komen leerlingen van groep 7-8 van een aantal Rooise basisscholen,
kijken naar een expositie over Koos van Schaïk en de Rode Kruispost
van toen en gaan zij in gesprek met ouderen uit Sint-Oedenrode die
de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Sint-Oedenrode hebben
meegemaakt. Wij zijn op zoek naar mensen die met deze kinderen
zouden willen praten over hun eigen herinneringen aan die tijd. Doet
u mee?
Datum, tijd en locatie: dinsdagochtend 17 september en
donderdagochtend 19 september van 09.00 tot 10.15 uur en van
10.45 tot 12.00 uur in Zorgcentrum Odendael. Vindt u dit leuk om te
doen, of kent u iemand waarvan u denkt dat dit echt iets voor hem of
haar is? Laat het ons dan alvast weten!
Dit kan per e-mail: annejbgwvankuijk@gmail.com of bellen naar Anne
van Kuijk: 06-277 452 25, liefst uiterlijk 15 juli.
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Wij nemen vervolgens contact met u op. Ook als u meer wilt weten,
vernemen wij dat graag. Vriendelijke groeten van Ria en Anne van
Kuijk.

anno 1934
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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 dit blad afdrukt

: www.facebook.com/oudevrijheid
: www.twitter.com/oudevrijheid
Penningmeester: dhr. Johan van Bakel, t: 0413 - 475 288
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