Aan alle heemleden en -gezinsleden
Het doet het bestuur goed te constateren dat de leden trouw blijven aan onze
heemkundige kring, ondanks de relatief rustige periode.
Door extra aandacht te schenken aan het periodiek ‘Heemschild’, hopen we
het gemis van lezingen te compenseren.
Inmiddels is het vaccineren tegen het coronavirus begonnen, maar de
snelheid waarmee dit gebeurt, is nog van dien aard dat we nog steeds geen
bijeenkomsten kunnen plannen.
Ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moeten we noodgedwongen
nog uitstellen. Zoals ze zeggen: ‘er is licht aan het eind van de tunnel maar,
voorlopig is het nog duister.’
Ondertussen zijn veel leden actief met het bestuderen en onderzoeken van
onze plaatselijke geschiedenis en het beantwoorden van de vele vragen die,
ook door personen van buitenaf, worden gesteld.
Ook is er regelmatig bestuurlijk contact met de gemeente en onze collegaerfgoedverenigingen binnen en buiten Meierijstad.
Ondanks de lockdown zijn het Zwijsen college en het Elde college doorgegaan met ‘t schoolproject ‘Meetup Meierijstad’ voor de leerlingen uit de
vierde klas. Met behulp van de vier heemkundige kringen binnen Meierijstad,
zal door de leerlingen binnenkort een stuk geschiedenis van Erp, Schijndel,
Veghel en Sint-Oedenrode worden bestudeerd. Het is grofweg de periode
tussen 1000 en 1700 en het is lokale geschiedenis, geplaatst in het grotere
geheel van de nationale geschiedenis en als zodanig ook een onderdeel van
het examen. Onlangs hebben de scholen besloten dat ze het hele project
vanwege corona, digitaal gaan doen en alle leerlingen in elk dorp dezelfde
thema's willen laten bestuderen. De thema's zijn: handel, macht en religie.
Voor Rooi is daarvoor het heemschild 'Van rijke Vrijheid tot arm
Papbuikendorp' leidraad geweest; (eind vorig jaar gepubliceerd). Om alles
digitaal te kunnen doen zijn een tiental filmpjes op locatie opgenomen.
Het is te merken dat men veel tijd in huis doorbrengt en om zich heen kijkt,
omdat er regelmatig zaken van allerlei aard worden aangeboden zoals:
schilderijen, foto’s, bidprentjes, boeken en brieven uit vroegere tijden maar
ook oude gereedschappen. Zo ontvingen we klompenmakers gereedschap
met een mooi verhaal uit Olland. Dit hebben we in het mededelingenblad
van maart opgenomen.
Als u ook iets tegenkomt dat voor onze kring van belang zou kunnen zijn,
geef het dan door aan het secretariaat. Wij nemen dan graag contact met u
op. Ook als u voor uzelf ruimte hebt voor activiteiten binnen onze
heemkundige kring, meldt u zich dan bij het secretariaat of spreek met een
van onze actieve leden. Kijk op onze website www.oudevrijheid.nl voor meer
info. U bent van harte welkom binnen een van onze werkgroepen.
Tot slot wens ik iedereen ‘n goede gezondheid toe! Met vriendelijke groet,
i.g. Cor van Laarhoven
voorzitter

