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Uitnodiging voor:
dinsdag 17 maart: heem
maandag 06 april: heem-natuur

Lezing over ‘markante bomen in Rooi’
Op dinsdag 17 maart zal dhr. Henri van Weert een lezing houden met
als titel ‘Rooise bomen vertellen hun verhaal’.
Henri is natuurgids bij IVN afdeling Sint-Oedenrode en bestuurslid van
Stichting Het Roois Landschap. Hij is geen boomspecialist, maar vanuit
Het Roois Landschap wel erg betrokken bij de bijzondere bomen in Rooi
en omgeving. Deze stichting registreert de waardevolle en monumentale bomen in Sint-Oedenrode, met als doel om deze zo goed mogelijk
voor de toekomst te behouden.
De nadruk van de avond zal niet liggen op de wetenschappelijke namen
en gegevens, maar juist op de individuele bomen en de rol die deze
spelen of hebben gespeeld in de plaatselijke geschiedenis. Bomen zijn
vaak de oudste levende wezens in de omgeving, waardoor ze een deel
van die geschiedenis ook zichtbaar kunnen maken.
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Van oudsher waren de bomen belangrijk als leverancier van hout en
vruchten. Hiervoor werden in eerste instantie de wilde soorten uit de
omgeving gebruikt. Later werden steeds meer bomen uit andere streken aangevoerd, waardoor de diversiteit groter werd, maar de wilde
soorten soms in de verdrukking kwamen.
Veel bomen zijn ook vanwege een symbolische waarde aangeplant, bijvoorbeeld de bomen op kerkhoven en de diverse herdenkingsbomen.
Kortom: op basis van herkomst, gebruik, ouderdom en symbolische
waarde, zijn er veel verhalen te vertellen over de bomen die ook nu nog
in Rooi zijn te bewonderen.
Let op: aanvang van de lezing: 20.00 uur, locatie ‘Maas & Dieze’ zaal,
Odendael. Gratis entree voor heemleden, voor belangstellenden is dit
€ 2,00 p. persoon. U bent van harte welkom!
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Lezing over ‘een kijkje in de wereld van libellen’
Op maandag 06 april zal dhr. Mark Scheepens, kernlid van de heemnatuurgroep, een lezing houden over ‘de wereld van de libellen’.
In deze lezing ligt de focus op factoren welke van invloed zijn op
populaties libellen, specifiek in Brabant. Hoe reageren zij op droogte in
de vennen in de Vresselse bossen? Wat is de invloed van klimaat,
waterkwaliteit en landschapsveranderingen?
Welke soorten libellen doen het goed en welke hebben het moeilijk en
waarom? Aan de hand van resultaten van eigen onderzoek , wordt u
meegenomen in de wereld van de libellen.

paartje ‘bruine korenbout’
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Na deze lezing zult u de wereld van deze mooie en bijzondere insecten
wellicht beter kunnen begrijpen en nog beter weten te waarderen.
Aanvang van de lezing: 20.00 uur in kringloopcentrum d’n einder,
Sluitappel17a, Sint-Oedenrode. Iedereen is van harte welkom!
Gratis entree voor heemleden, voor belangstellenden is dit € 2,00 per persoon .

Nieuws van de bestuurstafel:
verslag van de bestuursvergadering d.d. 10-02-2020
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•
•
•

•
•

Gemeente Meierijstad vraagt ondersteuning bij de totstandkoming
van de Cultuurhistorische Waardenkaart Meierijstad.
Het Mededelingenblad per (papieren) post sturen naar de leden is
een kostenpost.
Jos Wijn schonk ons het dossier betreffende 'de rode beuk op de
Borchmolendijk', een kwestie uit 2007.
Gemeente Meierijstad stuurde (nog steeds) geen reactie op onze
huisvestingsproblematiek: ons heemhuis is erg krap en ons depot op
de zolder van het bestuurscentrum is ontoereikend.
De agenda en de verslagen van de monumentencommissie zijn niet
te vinden op de website van de gemeente; Mark van den Broek van
Meierijstad belooft om dat binnenkort te regelen.
De medewerking aan een plaatjesalbum van de Jumbo (supermarkt)
loopt voorspoedig.
De offerte welke we ontvingen voor het digitaliseren van de MiddenBrabant wordt getekend, we hopen snel ingepland te worden.
We reageren positief op het verzoek van het Roois Kultuur Kontakt
om mee te werken aan de Rooise Waterdag op zondag 20 september.
De beheersstichting van het Sint-Paulusgasthuis, waarin 2 bestuursleden van het heem zitting hebben, zoekt nieuwe leden.
We blijven op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onze kring en
zullen de komende periode enkele personen benaderen.
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Eventuele reacties naar postadres Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR
Sint-Oedenrode of via e-mail naar secretariaat@oudevrijheid.nl

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
e: j.bakel11@upcmail.nl
Rabobank Hart van de Meierij:
rek.no. IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55
t.n.v. penningmeester hk.k. De Oude Vrijheid
ISSN: 1384-8801
Inschrijving K.v.K ’s-Hertogenbosch onder nummer 40215667

6

óók Rooise bomen…
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