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Uitnodiging voor:
dinsdag 18 februari: heem-natuur
maandag 02 maart: heem-natuur

Films van Mark Kapteijns in zorgcentrum Odendael
Op dinsdag 18 februari is de film ‘Het Groene Woud, Brabant tussen
steden’ van het Brabants Landschap, te zien in de ‘Maas & Dieze’ zaal
van zorgcentrum Odendael.
Natuurfilmer Mark Kapteijns heeft twee jaar gewerkt aan zijn nieuwste
film. Op kunstzinnige wijze laat hij de verborgen natuurlijke schatten
van Brabant zien. De rode draad in de film is het wel en wee van een
groep edelherten

en van ooievaars die hun jongen grootbrengen.
Mark is werkzaam als boswachter bij Brabants Landschap in ‘Het Groene Woud’. Daarnaast heeft hij vele prijswinnende natuurfilms op zijn
naam staan. Als ‘Hoeder van Brabant’, een titel welke Mark kreeg voor
zijn inzet voor natuur en cultuur, heeft hij dit jaar ook een korte film
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gemaakt met de titel ‘Brabants zandpad, bedreigde schoonheid’.
Deze film zal ook worden vertoond. Op verzoek van de heemnatuurgroep, IVN Sint-Oedenrode en Natuurwerkgroep Liempde, is
Mark Kapteijns deze avond zelf aanwezig om meer te vertellen over zijn
werk. De film begint om 20.00 uur, entree is gratis. Maar de zaal Vol is
Vol!!
Lezing: ‘t ‘Vresselsbos en Hazenputten met andere ogen’.
Op maandag 02 maart a.s. verzorgen dhr. Bert Vervoort en mw.
Jeanne Soetens, leden van de heem-natuurgroep, een lezing met
prachtige foto’s, filmpjes en verhalen, over het Vresselsbos en de
Hazenputten.
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Jeanne en Bert kijken altijd en overal rond met heel andere ogen dan de
gemiddelde wandelaar. Ze staan stil bij alles wat er kruipt, vliegt en
groeit! Hun verhaal is er dan ook een van verwondering over wat je zoal
voorbij loopt zonder het te weten. Wie zag er al eens in het Vresselsbos
tijdens het wandelen een zandbijtje haar nest graven in het zandpad,
een mierenleeuwlarve een mier verslinden of een goudhaantje
ongedurig rondstruinen als je een dennenbos passeerde?
Ook in de herfst en winter is hen niets ontgaan. Vanaf het begin
volgden zij de werkzaamheden en veranderingen rond het project
‘Venherstel’.

‘
Aanvang van de lezing: 20.00 uur in kringloopcentrum d’n einder,
Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode. Iedereen is van harte welkom. Voor
heemleden is de entree gratis, voor belangstellenden is dit € 2,00 per
persoon.
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Ledenadministratie
Als beheerder van de ledenadministratie van heemkundige kring ’De
Oude Vrijheid’, wil ik aan onze heemleden en zakelijke relaties
verzoeken om, indien het bij ons bekende e-mailadres wijzigt, dit op
tijd digitaal via anneheem.54@gmail.com aan ondergetekende door te
geven. Dit om te voorkomen dat u het maandelijkse mededelingenblad
‘misloopt’. Alvast dank voor uw medewerking in deze!
I.g. Annette van den Brand

Nieuwe leden:
Op de valreep hebben zich in 2019 als nieuwe leden aangemeld:
Dhr. Jan Verhagen en mw. Maria Jennissen. In 2020 heeft zich als
nieuw lid aangemeld: dhr. Henk Oerbekke.
Hopelijk volgen er dit jaar meer aanmeldingen! Aan alle nieuwe
heemleden welkom bij onze kring!
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Gezien tijdens de onlangs gehouden lezing over ’Zandpaden’
door dhr. Frans Abrahams
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