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Sint-Oedenrode

Uitnodiging voor:
woensdag 03 juli: heem-natuur
zomervakantie: heem en heem-natuurgroep

Avondwandeling met de heem-natuurgroep
Op woensdagavond 03 juli organiseert de heem-natuurgroep een
wandeling langs het Duits Lijntje naar het Liempds viswater. Het oude
spoorlijntje is een warm biotoopje waar vooral hagedissen, zoals
hazelworm en levendbarende hagedis van profiteren door lekker op
de rail of op het kiezelpad te gaan liggen zonnen. Dit kleine gebied is
rijk aan vlinders die over de lagere begroeiing het spoorlijntje volgen.
Het pad steekt de sterk stromende brede Dommel over waar altijd
planten en vogels zijn te bewonderen. Bij en in het viswater houden
zich natuurlijk vissen, watervogels, libellen en amfibieën op. Kortom
het belooft een mooie wandeling te worden!
Om 19.00 uur komt de groep op de Markt bijeen om vervolgens
samen te carpoolen naar de parkeerplaats voorbij café Het Groene
Woud in Kasteren. Iedereen die het leuk vindt om mee te wandelen,
kan zonder opgave meegaan. Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Evenals voorgaande jaren zijn de zomermaanden
een mooie gelegenheid om tot rust te komen. Dit
geldt ook voor de redactie van het
mededelingenblad!
Mede namens het bestuur wens ik alle heemleden,
-gezinsleden en onze zakelijke relaties een fijne en
zonnige vakantieperiode.
Graag tot ziens in het seizoen 2019-2020… ann@

Overzicht programma - najaar 2019
dinsdag 17-09: lezing 'Sint-Oedenrode - van een bezet naar een
bevrijd dorp', door heemlid dhr. Antoon Buiting.
De eerder geplande lezing over en tevens bezoek aan de Knoptoren
door heemlid mw. Gerdien van den Brand-Brekelmans, zal worden
verschoven naar een nader te bepalen datum;
dinsdag 15-10: lezing over het kloosterleven in Sint-Oedenrode en
Veghel door dhr. Bernard Vissers;
dinsdag 19-11: lezing over bakkers en bakhuizen door heemlid dhr.
Gijs van Aarle.
De lezingen worden gehouden in grand café De Gouden Leeuw aan de
Markt; aanvang 20.00 uur.
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Heem-natuurgroep – jaarprogramma 2019-2020
Inlichtingen: mw. Jeanne Soetens tel. 0413-474 486 of 06-303 355 52
dhr. Bert Vervoort tel. 0413-475 114 of 06-294 173 13
ZONDAG 8 SEPTEMBER
Natuurwandeling omgeving Volmolen Waalre.
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt in Sint-Oedenrode.
ZONDAG 6 OKTOBER
Paddenstoelenwandeling Geelders - Boxtelseweg.
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt.
MAANDAG 4 NOVEMBER
Lezing over ‘Weidevogels’ door dhr. Marco Renes
Aanvang 20.00 uur in “d’n einder” Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode.
ZONDAG 1 DECEMBER
Winterwandeling Scheeken.
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt.
MAANDAG 6 JANUARI
Lezing ‘De verborgen wereld van de Strabrechtse heide’ door
dhr. Jap Smits. Aanvang 20.00 uur in “d’n einder” Sluitappel 17a.
MAANDAG 3 FEBRUARI
Lezing over ‘Imkerij de Linde’ met proeverij.
Aanvang 20.00 uur in “d’n einder” Sluitappel 17a.
MAANDAG 2 MAART
Lezing ‘Vresselsbos en Hazenputten met andere ogen’
door heemleden mw. Jeanne Soetens en dhr. Bert Vervoort.
Aanvang 20.00 uur in “d’n einder” Sluitappel 17a.
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MAANDAG 6 APRIL
Lezing ‘Een kijkje in de wereld van libellen’ door dhr. Mark Scheepens
Aanvang 20.00 uur in “d’n einder” Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode.
ZONDAG 3 MEI
Wandeling Wijstgronden Uden.
Vertrek 09.00 uur vanaf de Markt in Sint-Oedenrode.
ZONDAG 7 JUNI
Natuurwandeling Everse Akkers met speciale aandacht voor insecten.
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt.
WOENSDAG 1 JULI
Avondwandeling Kinderbos-Kienehoeve.
Vertrek om 19.00 uur vanaf de Markt.
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