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            Beste heemvrienden, 

 
Hierbij nodigen we u allen uit voor de lezing op 

maandagavond 16 maart in het Ontmoetingscentrum in 
Middelbeers, aanvang 20.00 uur. 
 

Een lezing door de heer Frans Kapteijns over het natuurgebied  
“De Kampina”. 

De Kampina is een 1544 ha. groot natuurgebied dat deel uitmaakt 
van het Nationaal Landschap “het Groene Woud”. 
Lopen we nu door de Kampina dan zien we een gebied met natte en 

droge heide, verschillende bossen met stuifzanden en 
cultuurgronden naast akkers, moerasbosjes, beken en beekdalen. 

Het gebied is rijk aan plantensoorten en vogels, maar dat is niet 
altijd zo geweest. 
Over dit alles kan de heer Kapteijns, oud boswachter van de 

Kampina, uitgebreid en interresant vertellen.  
 

 
Monolieten,beeldhouwwerken van Jo Gijsen. 

 
Oorspronkelijk stond deze beeldengroep in de gemeente Haaren 
maar na de herindeling moest een nieuwe bestemming worden 

gevonden. In samenwerking met de gemeente Haaren, de gemeente 
Oirschot en “Den Beerschen Aard” is dit kunstwerk naar Middelbeers  

gehaald en geplaatst aan de Kuikeindseweg. 
Op zaterdag 27 maart, rond 14.00 uur, wordt dit kunstwerk onthuld, 
de leden van “Den Beerschen Aard” worden hierbij uitgenodigd om 

deze onthulling bij te wonen. 
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Uitnodiging voor de jaarlijkse fietstocht op zaterdag 23 mei: 

 
Op 23 mei 2020 om 13.00 uur komen we bijeen op het kerkplein in 

Middelbeers voor de jaarlijkse fietstocht.  
Een mooie tocht met ergens onderweg een pauze voor een drankje. 
De bijzonderheden hoort u op 23 mei van Jan Aerts en Jan Hems. 

 
Contributie 2020: 

zoals op de Algemene Leden vergadering is vastgesteld is de 
contributie voor 2020 niet verhoogd en dus € 25,00. 
Mocht u dit bedrag nog niet hebben overgemaakt het vriendelijk 

verzoek dat alsnog te doen.Rek.nr.: NL 05 RABO 0133892751. 
 

Excursie naar “Klok en Peel”. 
 

Op zaterdag 2 mei 2020 is een excursie georganiseerd naar het 

museum “Klok en Peel” in Asten.  
 

We gaan met eigen vervoer en vertrekken om 13.00 uur vanaf het 
Doornboomplein. 

De afstand is 55 km., de mederijders worden vriendelijk  
verzocht  € 3,50 p.p. als bijdrage aan brandstofkosten te betalen 
aan de chauffeur. 

De kosten voor entree, koffie/thee en rondleiding zijn € 12,50 p.p., 
voor leden die in het bezit zijn van de museumjaarkaart € 5,00 p.p. 

Graag het verschuldigd bedrag overmaken vóór 17 april a.s. naar de 
penningmeester op rek.nr.: NL 05 RABO 0133892751. 
 

Om 14.00 uur begint de rondleiding door het museum “Klok”van  
ongeveer 1 uur, waar de grootse collectie ter wereld van bijzondere 

klokken en beiaards is bijeen gebracht.  
 
Daarna drinken we koffie of thee en is gelegenheid om het museum 

Peel op eigen gelegenheid te bezoeken. 
Hier zien we hoe een uniek natuurgebied, op de grens van Brabant 

en Limburg, zich in de afgelopen tienduizend jaar heeft ontwikkeld. 
Rond 17.00 uur rijden we terug naar Middelbeers. 
 

Wij hopen op een grote deelname. 
 

 
 
Met vriendelijke groet 

bestuur “Heemkundekring “Den Beerschen Aard”. 
                     


