april 2020 - Mededelingenblad 04 – jaargang 47
heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'

Sint-Oedenrode

Afgelast/uitgesteld:
maandag 06 april jl.: heem-natuur
dinsdag 21 april: heem
zondag 03 mei: heem-natuur
zondag 17 mei: heem
zondag 07 juni: nog niet bekend
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‘Als je geschoren wordt, moet je stilzitten’:
Mededelingen van de bestuurstafel:
* Helaas moeten we melding maken van het overlijden van dhr. Wim Ooijen. Hij is op maandag
23 maart jl. op 85-jarige leeftijd overleden. Tijdens zijn verblijf in hospice Dommelrode heeft Wim
zijn video-archief, bestaande uit 500 dvd’s, aan de heemkundige kring geschonken. Hij sprak
daarbij de hoop uit dat ze veelvuldig zullen worden bekeken. Om de herinnering aan Wim levend te
houden zullen we regelmatig, bv. tijdens een lezingenavond, een dvd tonen.
* We moeten helaas ook melden dat heemlid dhr. Harry Bekkers is overleden. Harry is op
maandag 30 maart jl. in Eindhoven overleden. Onlangs nog heeft hij een aantal bibliotheekkasten
aan het heem geschonken. Hiermee hebben we alle bestaande stellingen kunnen vervangen en kon
de bibliotheek beter worden ingericht.
* En eveneens op maandag 23 maart is in Breda ons heemlid dhr. Jos Kuijpers overleden.
* Wij condoleren onze heemleden mw. Annie Hulsen-van Esch, dhr. Frans van der Leest en
dhr. Jan Bouwdewijns met het verlies van hun partner.
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* Wij wensen alle nabestaanden, families en vrienden van de overledenen veel sterkte met het
verwerken van dit grote verlies.
* Het zal u niet zijn ontgaan dat de geplande activiteiten van het heem en de heem-natuurgroep
zijn afgelast/uitgesteld, met name: de geplande lezingen van het heem op dinsdag 17 maart en
dinsdag 21 april zijn geannuleerd, evenals de lezing op maandag 06 april en de wandeling op
zondag 03 mei van de heem-natuurgroep.
* We hebben zelfs moeten besluiten ook het heemhuis niet open te stellen totdat hiervoor door de
overheid weer toestemming wordt gegeven.
* Zowel de kleine reis als de eendaagse-reis kunnen nu niet worden georganiseerd. Mocht er later
dit jaar nog een mogelijkheid zijn, zullen we dat tijdig berichten.
* Omdat wij de 50.000 pagina’s van het voormalige weekblad ‘Midden Brabant’ niet zelf kunnen
digitaliseren, hebben we contact gezocht met de Brabant-Collectie van Tilburg University. Zij
hebben ervaring met het bedrijf Groenendijk Microfilm Service (kortweg GMS) in Alblasserdam en
wij hebben hun advies opgevolgd. Het was de bedoeling om op dinsdag 24 maart jl. de 70 banden
met de ingebonden edities ter digitalisering naar GMS in Alblasserdam te brengen. Dat hopen we
op een later tijdstip alsnog te kunnen doen.
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* De uitreiking van de Erfgoed Brabant ‘zachte G-prijs’ op 18 maart jl. in Waalwijk, is verdaagd
naar een later moment. Onze heemkundige kring heeft hiervoor iemand aangemeld en deze
persoon is ook genomineerd!
Ondertussen:
* Nu zou u kunnen denken dat er binnen onze kring helemaal niets is gebeurd. Wij kunnen u
melden dat de werkgroep geschiedenis hard werkt aan de totstandkoming van het fotoboek van
Jumbo. Hiervoor zijn al ca. 350 foto’s geselecteerd en grotendeels beschreven.
* Voor de ‘Rooise streken’ worden door vorengenoemde werkgroep artikelen geschreven.
* De webmaster is druk doende een volledig nieuwe website in plaats van onze gedateerde website,
op te zetten. Een externe ICT-deskundige is daarbij behulpzaam.
* Omdat het beter is niet in gezelschap in het heemhuis te werken, hebben de leden van de
werkgroepen van diverse archieven, besloten hoofdzakelijk vanuit thuis te werken.
Enkele tips:
* Als u zoekt naar mogelijkheden uw tijd zinvol te besteden willen wij u verwijzen naar onze
website www.oudevrijheid.nl . Tijdens de opbouwperiode van de nieuwe website is de huidige
website normaal te raadplegen. Als er wijzigingen van onze activiteiten bekend zijn, worden deze
zo spoedig mogelijk op de website Agenda gezet.
5

* Hebt u de websites van Erfgoed Brabant of het Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) als
eens bekeken?
* Hebt u als eens gedacht om deel te nemen in een van onze werkgroepen? Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mail: secretariaat@oudevrijheid.nl
* Het bestuur spreekt de wens uit dat deze vervelende periode snel voorbij mag gaan en dat u en
uw gezin verschoond mogen blijven van het coronavirus. Wij adviseren u dringend zich te houden
aan de door de overheid gegeven voorzorgsmaatregelen.
* We wensen alle zorg- en hulpverleners veel sterkte en wijsheid bij het vervullen van hun zo
belangrijk en onmisbaar werk.

i.g. bestuur heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’

Note van de redactie:
Het eerstvolgende mededelingenblad zal pas worden gepubliceerd als er een datum bekend is
waarop de activiteiten van heem en heem-natuurgroep kunnen/mogen worden hervat. U zult tijdig
hiervan op de hoogte worden gebracht. Voor meer informatie zie ook onze website
www.oudevrijheid.nl
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