Beste heemleden,
Het is niet altijd rozengeur en maneschijn!
De wereld verkeert in een crisis. Ook ons land wordt door de pandemie
getroffen. Ondanks de geweldige inspanningen van de zorgverleners heeft
men niet kunnen voorkomen dat er groot menselijk leed is en zelfs dodelijke
slachtoffers zijn te betreuren.
Onze gedachten zijn bij hen en wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij
het verwerken van hun grote verlies.
De overheid heeft vergaande maatregelen moeten treffen om het coronavirus
zo min mogelijk kans te geven toe te slaan.
Als gevolg van de lockdown hebben wij moeten besluiten geen lezingen te
houden en het heemhuis letterlijk op slot te moeten doen.
De natuurgroep heeft wandelingen met meerdere personen moeten
annuleren. De enthousiaste natuurvrienden hebben toch in kleine groepjes
hun liefhebberij kunnen uitoefenen door nesten van kerkuilen en steenuilen
te inspecteren en de jongen te tellen. De droogte heeft tot gevolg dat er te
weinig muizen en andere prooien zijn wat weer tot gevolg heeft dat het
aantal jongen soms tegen valt. Toen er vanuit de Knoptoren een jonge
slechtvalk te vroeg het luchtruim koos hebben twee leden van de heemnatuurgroep hulp geboden. Nu breekt de tijd weer aan om de boomkikkers
aandacht te geven. Eind juli wordt, onder voorbehoud, beslist wanneer de
wandelingen weer kunnen worden gehouden. In 2020 zullen zeker geen
natuurlezingen gehouden kunnen worden.
Dit zal zeer waarschijnlijk ook het geval zijn voor de lezingen van het heem.
De ‘Maas & Dieze’ zaal in zorgcentrum Odendael is nu nog niet beschikbaar
en kan bovendien slechts plaats bieden aan ca. 15 personen als de
anderhalve meter in acht genomen moet worden.
In de afgelopen maanden hebben echter niet alle activiteiten stil gelegen.
Zo heeft de werkgroep geschiedenis het omvangrijke project Jumbo kunnen
afronden. Met videovergaderingen en tuinopstellingen hebben ze in kleine
kring dit karwei geklaard. Het boekwerk met foto’s en tekst kunt u
waarschijnlijk begin september bij de Jumbowinkels in Rooi verkrijgen.
In alle stilte hebben onze webmaster en IT-expert hard gewerkt aan de
realisatie van een nieuwe website. Toch een leuk karwei om te doen in deze
tijd waarbij het persoonlijk contact tot een minimum is beperkt. Ze hopen de
nieuwe site binnenkort te kunnen lanceren. U kunt dan gebruik maken van
alle informatie en wetenswaardigheden welke op de nieuwe site zijn te
vinden. Zodra deze is gepubliceerd, gaat onze oude website uit de lucht!
Een dezer dagen worden de 70 banden met ca. 50.000 pagina’s ‘Midden
Brabant’ op gehaald om te worden gedigitaliseerd.
Dit memo gaat vergezeld van een nieuwe editie Heemschild. De redactie
heeft, ondanks de beperkingen om elkaar fysiek te ontmoeten, dit toch weer
kunnen maken.
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Vooralsnog gaan we ervan uit dat ons heemhuis per 1 oktober weer voor
eenieder kan worden opengesteld en hopelijk kunnen we dan ook weer een
interessante lezing aankondigen.
Tot die tijd kunt u voor vragen of opmerkingen en suggesties terecht bij het
secretariaat door een mail te sturen naar secretariaat@oudevrijheid.nl of
telefonisch 06 53389417.
Wij hopen u weer snel persoonlijk te kunnen ontmoeten en wensen u alle
gezondheid.

Bestuur heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’

Wij herdenken onze overleden heemleden in de voorbije maanden:

JOS KUIPERS
HARRY BEKKERS
PATER COR RADEMAKER – ERELID
H. VAN ROOSMALEN
NELLEKE TOELEN-DE LEIJER
WIM VAN ROOIJ - ERELID
Mogen zij rusten in vrede
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