Activiteiten nationaal park De Groote Peel en Buitencentrum De Pelen november 2017
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Activiteitenprogramma november 2017
Buitencentrum De Pelen / Nationaal Park De Groote Peel
Vollemaanwandeling in De Groote Peel
Op zaterdag 4 november houdt Staatsbosbeheer een Vollemaanwandeling in Nationaal Park De Groote Peel. Op die avond
kan je weer dwalen over de door de maan verlichte peelbanen. Al je zintuigen staan op scherp, de duisternis en geluiden
van de Peel in de avond worden je metgezellen. Een onvergetelijke ervaring! De excursie is ongeveer 2,5 – 3 kilometer
lang en start om 19.30 uur bij de ingang van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. De activiteit duurt 1,5
– 2 uur. Deelname kost € 7,50 voor volwassenen en € 5,- per kind. Reserveren kan online via:
www.staatsbosbeheer.nl/pelenvollemaan

Filmvertoning en presentatie door Gerard Geboers
Op zondag 5 november vertoont Gerard Geboers in Buitencentrum de Pelen een documentaire die tot stand
gekomen is in samenwerking met studenten van het Eindhovense Sint Lucascollege. In deze documentaire vertelt
Marietje Kooistra-Kruijf uit Someren hoe vrijwel haar hele leven in het teken stond van de oorlog. Over hoe zij in
1944 gewond raakte en over hoe zij – vele jaren later - betrokken raakte bij de lokale en regionale
oorlogsgeschiedschrijving. Dat leidde tot ondersteuning van voormalige onderduikers, evacués, geallieerde veteranen
en hun weduwen op hun zoektocht naar toenmalige hulpverleners. Ook zette zij zich in voor het oprichten van
herdenkingsmonumenten en gaf zij op scholen voorlichting over de Tweede Wereldoorlog. Al deze facetten komen in
de documentaire aan bod. Er zijn twee presentaties; om 13.30 en 15.00 uur. Reserveren is niet mogelijk en vol is
vol! Voor meer informatie kijk op www.staatsbosbeheer/depelen of neem contact op met het Buitencentrum: 0495 –
641 497. Deelname is een vrijwillige bijdrage. Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 te
Ospeldijk.

Film van Cor Speek in Buitencentrum de Pelen

over “De vlucht van de kraanvogels”

Op zondag 12 november wordt in Buitencentrum De Pelen de film ‘de vlucht van de kraanvogels’ getoond. De film,
gemaakt door Cor Speek uit Geldrop, toont beelden van alle bekende rustplaatsen tijdens de vogeltrek in Europa.
Van Rügen, Diepholz en zelfs de Strabrechtse heide en de Peel tot Extremadura in Spanje waar de vogels
overwinteren of doortrekken naar Afrika. Op deze plaatsen heeft Cor opnames gemaakt en later gemonteerd. De film
wordt ondersteund met ingesproken tekst. Er zijn twee voorstellingen; om 13.30 en 15.00 uur. Reserveren is niet
mogelijk en vol is vol! Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Voor meer
informatie kijk op www.staatsbosbeheer/depelen of neem contact op met het Buitencentrum: 0495 – 641 497.
Deelname is een vrijwillige bijdrage.

Fotoworkshop Nachtfotografie in de Groote Peel met Nando Harmsen
Op zaterdag 25 november is er een Fotoworkshop in Nationaal Park de Groote Peel. Tijdens deze workshop nachtfotografie
ervaar je hoe het is om in het donker te fotograferen. Leer de basis van fotograferen in het donker tijdens een korte
wandeling door De Groote Peel. Je brengt de kennis gelijk in de praktijk en maakt foto's van wat je tegen komt. Daarnaast
ontvang je een uitgebreide digitale reader waarin de aspecten van het fotograferen in het donker aan bod komen, in
eenvoudige duidelijke taal. Deze reader is een goede voorbereiding voor de workshop en biedt een handig naslagwerk voor.
De workshop start om 19.00 uur en duurt 3,5 - 4 uur. Deelname kost € 49,- per persoon, incl. reader. Max. 15 deelnemers
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en reserveren is noodzakelijk via: www.staatsbosbeheer.nl/nachtfotografiepelen Meer informatie:
www.staatsbosbeheer.nl/depelen of neem contact op met De Pelen: depelen@staatsbosbeheer.nl
497.

of 0495 – 641

Film van Cor Speek over De Groote Peel
Op zondag 26 november toont Cor Speek uit Geldrop in Buitencentrum De Pelen zijn film ‘De Groote Peel’. In deze
prachtige film zijn veel voorkomende planten en bijzondere broedvogels te zien, maar ook zeldzame vlinders en
libellen komen voorbij. De film is bewerkt met beeldmateriaal uit verschillende jaren en toont beelden uit de vier
seizoenen. Ieder jaar worden er nieuwe filmbeelden aan de film toegevoegd. De film duurt 46 minuten en is volledig
ondersteund met live geluiden en tekst, wat een bijzondere beleving biedt. De film is vanaf die datum ook te koop
in het Buitencentrum. Er zijn twee voorstellingen; om 13.30 en 15.00 uur. Reserveren is niet mogelijk en vol is vol!
Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer/depelen of neem contact op met het Buitencentrum: 0495 – 641 497.
Entree is een vrijwillige bijdrage. Het Buitencentrum van Staatsbosbeheer ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Verrassende Veentocht in Nationaal Park De Groote Peel
Staatsbosbeheer organiseert elke laatste zondag van de maand een Verrassende Veentocht in Nationaal Park De Groote
Peel. Zo ook op zondag 26 november. De route is 8 à 10 kilometer lang en de excursie duurt ongeveer 3 uur. Welke route
de Peelgids loopt, dat is een verrassing. Bovendien is elk seizoen anders, dus elke keer verrassend wat je tegenkomt. Na
afloop nagenieten van koffie/thee met Limburgse vlaai. De Verrassende Veentocht start om 13.00 uur bij Buitencentrum De
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. Deelname kost € 10,- inclusief koffie/vlaai. Vooraf online reserveren is noodzakelijk
via: www.staatsbosbeheer.nl/pelenveentocht Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen of neem contact op
met het Buitencentrum: 0495 – 641 497.
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