
Natuurvrienden  
 
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Natuurvrienden, bestaande uit Jan Jakobi en Jac. Kerkhofs, elke 
maand een natuurwandeling voorbereid.  Ook onze werkgroep kon de geplande activiteiten door Corona niet 
compleet uitvoeren. Dankzij het feit dat het buitenactiviteiten betreft vielen er slechts vijf wandelingen uit. 
Begin 2021 zullen niet alle geplande wandelingen door kunnen gaan wegens lockdown.  
 
Programma 
Hier volgt een overzicht van de wandelingen in 2020 en de geplande wandelingen in 2021: 
 
2020:        2021: 
Nr Datum Gebied                               Aantal  Nr     Datum Gebied        
                                                                           deelnemers 
120   19 jan De Pan        Maarheeze       16  132  17 jan     Leudal   Haelen 
121   16 febr Malpie    Valkenswaard    6   133  21 feb      Witvenroute Someren 
122   15 mrt Keelvenroute Someren       6      134  21 mrt     Hugterheide Maarheeze 
123    19 apr Hageven  Borkel-Schaft            vervallen      135  18 apr      Cranendonckse Bos 
124    17 mei Asbroek               Budel            vervallen      136  16 mei    voorjaarswandeling 
125    21 jun Hugterheide Maarheeze       6         137  20 jun      Malpie Valkenswaard 
126     19 jul Groote Peel          Ospel       7  138  18 jul       Groote Peel Ospel 
127     16 aug Loozerplas        Dorplein        8  139  15 aug    Gastelsche Heide  
128     20 sep Grote Haart       Hamont          7  140  19 sep     Loozerplas Dorplein 
129      18 okt Cranend. Bos       Budel           vervallen  141  17 okt      De Plateaux Bergeijk 
130      15 nov Lozerheide           Lozen              vervallen 142  21 nov     IJzeren Man Weert 
131     20 dec IJzeren Man         Weert              vervallen 143  19 dec     De Pan Maarheeze 
 

De wandelingen worden steeds afgesloten met het 
nuttigen van een warme drank in een uitspanning nabij 
het eindpunt van de wandeling. Het totaal aantal 
deelnemers in 2020 bedroeg 56, in 2019 was dat 107.  
 
Praktisch 
De formule om steeds op dezelfde dag (de derde 
zondag van de maand) op hetzelfde moment (9u30) 
vanaf hetzelfde vertrekpunt (parkeerplaats Blokker bij 
het Schepenhuis) te vertrekken is eenvoudig en de 
wandelingen worden  maandelijks aangekondigd in de 
HAC, op de website en de facebookpagina van de 
Heemkundekring . Aankondigingen van de wandelingen 
per  e-mail aan de vaste deelnemers  fungeren als 
geheugensteuntje.  

                       De Groote Peel  
  
Wandelt u mee? 
Komt u ook eens mee wandelen, dan kunt u 
kennismaken met de prettige sfeer, die er tijdens  deze 
maandelijkse activiteit heerst. We worden in en rond ons 
heemgebied verwend met prachtige natuurgebieden. De 
onmiddellijke nabijheid daarvan zorgt er vaak voor dat die 
schoonheid over het hoofd wordt gezien, maar tijdens de  
wandelingen worden we ons weer van die schoonheid 
bewust. Wij zetten de reeks wandelingen voort  (de teller 
staat tot heden op ongeveer 473 uitstapjes, van 1976 tot 
2010 organiseerde Harry Jaspers de wandelingen en 
daarna de huidige werkgroep). Wij hopen op uw aller 
belangstelling en hebben het plan ook in 2021 intens van 
het stille landschappelijk schoon te genieten.  
  Hugterheide-Grenskerkmonument  
Namens de Werkgroep Natuurvrienden,    
Jan Jakobi en Jac Kerkhofs 
  


