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heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'

Sint-Oedenrode

Uitnodiging voor:
dinsdag 21 januari: heem
maandag 03 februari: heem-natuur

Lezing over ‘zandpaden’
Op dinsdag 21 januari organiseert onze heemkundige kring een lezing
over zandwegen en het ontstaan daarvan. Gastspreker is de heer Frans
Abrahams, oud-voorzitter van de Schijndelse heemkunde kring.
Ook in Rooi vinden we nog zandwegen. Stoffig in de zomer en
modderig in de winter.

Zandwegen zijn ecologisch heel waardevol; ze bestaan immers uit
plaats-eigen, natuurlijk materiaal, flora en fauna. Langzaamaan
verdwijnen echter steeds meer zandwegen, terwijl deze een bijzonder
landschappelijke en cultuur-historische waarde hebben. Sommige
zandwegen zijn extra bijzonder omdat zij het overblijfsel zijn van
vroegere, vaak belangrijke, handelswegen.
Pas tussen 1817 en 1835 werd de eerste ‘kunstweg’ in NoordoostBrabant aangelegd, nl. de rijksweg van ’s-Hertogenbosch naar Grave.
Frans zal ook nader ingaan op het ontstaan van en de diverse soorten
zandwegen. Het belooft een interessante lezing te worden over een
onderwerp waar niet vaak bij stil wordt gestaan.
Aanvang van de lezing: 20.00 uur in grand café De Gouden Leeuw aan
de Markt. Voor heemleden is de toegang gratis; belangstellenden
betalen € 2,00 per persoon.
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Lezing over ‘bijenteelt’
Op maandag 03 februari zal dhr. Mesu van ‘Imkerij De Linde’ uit
Olland, bij de heem-natuurgroep een lezing houden over bijenteelt.
Tijdens deze lezing gaat Marcus dieper in op het leven van een
beroepsimker en de afhankelijkheid van een natuurlijk en gevarieerd
landschap voor het houden van honingbijen.

De honingbij speelt al duizenden jaren een belangrijke rol in bestuiving,
het leveren van honing, was, propolis en stuifmeel. Tot op de dag van
vandaag zijn we voor een gedeelte afhankelijk van de bestuiving van de
honingbij als landbouwhuisdier.
Doordat op sommige plaatsen in Nederland het landschap totaal wordt
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uitgekleed, staan insecten onder druk.
Gelukkig zijn er groepen zoals de heemkundekring, IVN en bijvoorbeeld
Het Roois Landschap, die zich nog zorgen maken over de omgeving
waarin wij leven.
Verder zal Marcus spreken over het bekendste product dat de honingbijen produceren namelijk de honing en zal hij over de activiteiten van
de imkerij vertellen; dit bedrijf runt hij in Olland, samen met zijn vrouw
Mirjan Hendriks.
De lezing wordt gehouden in kringloopcentrum d’n einder, Sluitappel
17a, Sint-Oedenrode, aanvang: 20.00 uur. Voor heemleden is de
toegang gratis, belangstellenden betalen € 2,00 per persoon.
Propolis is een lijmachtige substantie, gemaakt door honingbijen uit
knoppen, sap van planten en bomen (meestal hars), en andere
botanische bronnen (bron: Wikipedia).
Op de website van imkerij de Linde kunt u – desgewenst - al veel
interessante informatie vinden (redactie)
https://www.imkerswinkeldelinde.nl

honingbij: Wikipedia
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