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heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'

Sint-Oedenrode

Uitnodiging voor:
dinsdag 04 februari: heem - Alg. Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
van heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’
dinsdag 04 februari 2020 - 20.00 uur
‘Maas/Dieze’ zaal - zorgcentrum Odendael
Agenda:
- Opening van de vergadering
- Herdenken overleden heemleden
- Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering d.d. 19-03-2019
- Jaarverslagen 2019: opmerkingen n.a.v. publicaties in het med.blad
- Financieel jaarverslag 2019
- Verslag kascommissie
- Benoeming kascommissie 2020
- Aftredende bestuursleden: Rien van Tilburg en Johan van Bakel;
beide heren stellen zich herkiesbaar
- Mededelingen bestuurlijke aangelegenheden
- Rondvraag en sluiting vergadering.
- Na de pauze een gezellig samenzijn met verrassende voordrachten.
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Jaarverslag 2019 van heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’
- Het bestuur van onze kring heeft in 2019 een zestal lezingen
georganiseerd. Alle lezingen werden goed bezocht, vooral de beide
lezingen welke door onze heemleden Antoon Buiting en Gijs van Aarle
zijn gehouden.
- Elke maand is er een bestuursvergadering gehouden, waarin de
lopende zaken zijn besproken. Bijzondere punten van aandacht zijn
de financiering van de digitalisering van alle jaargangen van de
‘Midden Brabant’ en de aantasting van ons mooie historische centrum
door allerlei nieuwbouw- en verbouwplannen.
- In maart is onze algemene ledenvergadering gehouden.
- De grote heemreis is helaas niet doorgegaan vanwege een te gering
aantal aanmeldingen.
- Op 23 juni zijn we met de kleine excursie naar Venray geweest.
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- Het heemhuis is op alle maandagochtenden en op woensdagmiddagen in 2019 geopend geweest; een vaste groep heemleden
komt hier regelmatig bijeen voor ontmoeting en onderzoek, maar ook
voor een kopje koffie.
- Vanaf 02 oktober is het heemhuis ook op woensdagavond geopend.
i.g. Tilly van den Tillaar
Jaarverslag 2019 van de werkgroep heem-natuur
- De werkgroep heem-natuur heeft een voorspoedig 2019 achter de
rug.
- De groep bestaat net als in 2018 uit 8 personen, te weten: Hanneke,
Jetty, Mark, Theo, Jack, Jos, Bert en Jeanne. Binnen de groep kan
iedereen het uitstekend met elkaar vinden. De maandelijkse vergaderingen verliepen dan ook heel soepel. Samen organiseerden de leden
elf natuurwandelingen en -lezingen.
- Met de Natuurwerkgroep Liempde en het Rooise IVN is een filmavond gehouden in het Cultureel Educatief Centrum ‘Mariëndael’.
- Binnen de werkgroep zijn 3 sub-werkgroepjes, t.w. voor de steenen kerkuil en voor de boomkikkers.
- Het was een prima jaar met veel nakomelingen voor zowel de uilen,
als voor de kikkers. Ook voor de slechtvalk is de nodige aandacht geweest, zoals het schoonmaken van het torentje na een broedseizoen
met 3 jongen. Op verzoek zijn tegelijkertijd vlaggen in de toren gehangen voor de bevrijdingsfeesten.
- Daarnaast heeft de natuurwerkgroep diverse keren gewerkt in de
Geelders en in het Vresselsbos en is de grote knotwilg bij de Knoptoren van zijn opstand ontdaan.
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- Door de groep zijn diverse inventarisaties uitgevoerd voor Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, libellenonderzoek en Calutra (Otter
en Beveronderzoek in de Dommel).
- Er is veel vraag geweest naar hulp bij diverse activiteiten, zoals
open dagen, spreekbeurten, het aanleveren van fotomateriaal voor
boeken en folders waar alle leden aan meewerkten.
- Al met al kan er geconcludeerd worden, dat 2019 een werkzaam,
leerzaam en prettig jaar was voor de heem-natuurwerkgroep. De
leden spreken dan ook de hoop uit, dat 2020 weer zo goed zal verlopen.
- i.g. namens de heem-natuurgroep, Jeanne Soetens
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Jaarverslag 2019 van het Mutsenmuseum
- Het Mutsenmuseum in het Sint-Paulusgasthuis kende een prima jaar. We
ontvingen veel bezoekers: volwassenen met een nostalgische behoefte en
kinderen die veel kwamen leren over het leven in de periode die ze zelf
‘overgisteren’ noemen.
- Koster Brock trok weer door het dorp met in zijn kielzog scholieren, die
zijn verhalen gingen ervaren, ook in het museum.
- Er waren ook volwassenen die meer informatie wilden over het verleden
van Rooi, zij volgden in maart en in september de cursus Rooilogie en Ria
van Laarhoven ontving hen in de gastenkamer van ons museum.
- Jeanne Wijnakker nam afscheid als coördinator VVV, maar ze keerde
gelukkig nog terug om een tentoonstelling van haar beelden in de
kruidentuin te verzorgen.
- De tentoonstelling ‘Geen Boerendracht maar Plattelandsdracht’ maakte in
augustus plaats voor de ‘De Boerenbruiloft’; deze laatste titel was een van
de vragen tijdens de Rooise Kwis.
- Conservator Willem van Liempt mocht veel schenkingen in ontvangst
nemen: uit Tilburg een zeer vroege poffer met muts uit 1875, het Brabants
Museum in Den Bosch bedacht ons met een mooie poffer van rond 1900
met de originele mutsendoos met tekst van de verkoopfirma. Verder diverse
kronen uit West-Brabant en een nonnenkroontje dat werd gedragen tijdens
de professie.
- Al met al groeide de collectie met 15 mutsen en poffers in 2019.
- In onze vitrine in de foyer van zorgcentrum ‘Odendael’ verwezen we naar
de museumcollectie en we stelden de vitrine o.a. beschikbaar voor de
tentoonstelling ’60 jaar KBO’.
- Jan Gottenbos was vaak te vinden in de kruidentuin welke hij
transformeerde in een waar paradijsje.
- Henriëtte van der Vleuten vertrok in de herfst met het kralenatelier naar
een locatie aan de Markt.
- Omdat bestuursleden van de heemkunde kring reglementair zitting
hebben in de Stichting welke het Sint-Paulusgasthuis beheert, zijn er veel
contacten met de eigenaar van het gebouw, Meierijstad, en spreken we
geregeld onze zorg uit over de afbladderende verf binnen en buiten. In
december kregen we te horen dat Meierijstad de overeenkomst met VVV
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Noordoost-Brabant heeft opgezegd en zelf de coördinatie gaat opnemen. Voor het museum betekent dit de continuering van een vruchtbare
samenwerking, indachtig de doelstelling in de statuten van de
beheerstichting: het geven van informatie over heden en verleden van SintOedenrode.
- Met onze collectie mutsen en poffers voldoen wij op voorbeeldige wijze
aan die opdracht! Tot ziens in ons museum: http://www.mutsenmuseum.nl
- i.g. Annette Termeer, Brechje van den Brand, Jan Gottenbos, Maria
Jennissen, Ria van Laarhoven, Thea Baselmans, Willem van Liempt,
Willemien Vermeulen en Gerdien van den Brand

Jaarverslag 2019 van de werkgroep geschiedenis
- In 2019 zijn we 15 keer bij elkaar geweest, telkens om de 3 weken
op dinsdag. Wat hebben we dit jaar gedaan:
- Er wordt nog steeds gewerkt aan ons project: ‘Tussen Markt en
Schoolwiel’. De verhalen zijn geschreven, er zijn foto’s bij gezocht.
Nu wordt de laatste hand gelegd aan de layout, zodat het geheel
gedrukt kan worden.
- Inmiddels zijn we aan een tweede, groot project begonnen,
‘Buurtwinkels’. Ook dit is weer een meerjarenproject. Alle winkels in
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Sint-Oedenrode tussen eind 19e eeuw tot ongeveer 1965, worden
geïnventariseerd. Daarna selecteren we een beperkter aantal om daar
uitgebreider onderzoek naar te doen.

- Een aantal mensen van onze groep heeft ondertussen ook nog
verhalen geschreven voor de MooiRooikrant. Dit jaar waren het nog
Martien van Gastel en Jan van Zutphen. Voor volgend jaar hebben
zich al meer schrijvers gemeld. Deze verhalen worden 1 keer per
maand gepubliceerd onder de titel ‘Rooise Streken’.
- In 2019 was het 75 jaar geleden dat Sint-Oedenrode werd bevrijd.
Antoon Buiting heeft daar veel werk van gemaakt. Hij heeft
Heemschild 2 en 3 van deze jaargang (2019) gevuld met verhalen;
allereerst een uitleg over de aanloop naar WOII en een groot deel
over de bevrijding, zoals deze door Rooise mensen is beschreven in
dagboeken.
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- Hierover heeft Antoon ook enkele keren een lezing gehouden,
waarvan de eerste zeer druk werd bezocht.
- Er zijn ook dit jaar weer heel veel vragen van derden beantwoord.
Hans Hendriks heeft deze taak op zich genomen. Wij willen mensen
op het juiste spoor zetten als ze ons vragen stellen, maar we worden
geen deelgenoot van hun onderzoek.
i.g. met hartelijke groet, Wilhelmien van den Elsen, namens de
werkgroep geschiedenis
Jaarverslag 2019 van de werkgroep archeologie
- De archeologische werkgroep stelt zich als doel, het bodemarchief
van Sint-Oedenrode in de gemeente Meierijstad waar mogelijk te
beschermen en bewaken.
- Voor de 14de keer het ‘Koster Brockproject’ ten gunste van de
leerlingen van groep 5 van alle scholen in onze gemeente, door Bert
Smith, Jan van Zutphen, Paul van de Laar en Hans Hendriks.
- Inlichtingen verstrekken aan de volgende archeologische bureaus in
verband met hun rapportages en bureau-onderzoeken.
- Inlichtingen geven aan de Afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch
omtrent de algehele archeologie in Sint-Oedenrode.
- Archeologische conceptrapporten aanvullen en controleren met
betrekking tot onderzoek-locaties te Sint-Oedenrode, ontvangen van
de gemeente Meierijstad namens Mark van den Broek en van de
Afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch, aangeleverd door Stefan Molenaar
en Juan van den Roest.
- Regionaal overleg met de archeologiegroepen van de heemkundekringen van Erp, Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode omtrent de actuele zaken.
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- Regionaal contact met de verenigingen aangesloten bij de AWNafdeling 23 van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland te
Eindhoven.
- Vondstmeldingen gehad waaronder een mogelijke pikhaak en een
munt.
- Helaas zijn dit jaar Sem Peters en Ben van Genugten ons ontvallen.
i.g. Hans Hendriks namens de archeologische werkgroep
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