
BETREFT:   Busexcursie Natuurwerkgroep Liempde 
BESTEMMING:  Keent en Kraaijenbergse Plassen 
DATUM:   Vrijdag 28 december 2018 
VERTREKTIJD:   09.00 uur. 
VERTREKPLAATS:   Liempdse Kerk, (Dorpsstraat ) 
 
Op vrijdag 28 december a.s. organiseert Natuurwerkgroep Liempde haar traditionele 
eindejaarsexcursie. Dit maal gaat de reis richting Grave, naar het natuurgebied Keent en de 
Kraaijenbergse Plassen. De organisatie is in handen van Ton Popelier en Toon Voets.   
 
Het programma in hoofdlijnen:  
09.00 uur. Liempdse kerk: de bus vertrekt stipt op tijd naar Keent. In Atelier Keent staat koffie met 
een punt appeltaart op ons te wachten, aangeboden door de Natuurwerkgroep. Atelier Keent van Wim 
de Klein houdt het midden tussen een streekmuseum, een kunstgalerie en een curiosawinkel. Om je 
ogen in uit te kijken.  
Na de koffie worden we verwacht in het Bezoekerscentrum van Brabants Landschap, waar we onze 
gids René van de Heuvel zullen ontmoeten. Voordat we gaan wandelen zal René ons wat vertellen 
over de bijzondere geschiedenis van het eiland Keent, dat grotendeels onttrokken is aan de landbouw 
om tot natuur omgevormd te worden.  
Het eiland vormt ook de basis van Stichting Tauros, die het Oerrund terug gefokt heeft met behulp van 
diverse oude rassen. Taurossen zijn spijkerhard en in staat om zichzelf te redden in ruige gebieden. 
Vanuit Keent gaan regelmatig fokgroepen Taurossen naar natuurgebieden in heel Europa. 
 
Rond 13.00 uur vertrekken we voor een eenvoudige lunch (soep, koffie en thee, plus een broodje) naar 
Theehuis Bloesem in Herpen. We worden ontvangen door Karlijn en haar speciale team.  
 
Na de lunch brengt een korte rit ons naar de Kraaijenbergse Plassen. Deze grote plassen bij Cuijk, 
ontstaan door zandwinning, zijn geliefd bij watervogels die hier de winter in grote aantallen 
doorbrengen. Regelmatig worden hier bijzondere soorten gespot. Vanaf diverse plekken langs de 
plassen kunnen we het gebied uitstekend overzien.  
 
Rond 16.00 uur vertrekken we richting Liempde, waar we tegen 17.00 uur denken te arriveren bij  
de kerk. Geadviseerd wordt om warme kleding en stevig schoeisel aan te trekken. En vergeet je  
verrekijker niet! 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan een voorproefje op:   
https://www.natuurwerkgroepliempde.nl/activiteiten/Eindejaarsexcursie/91 
 
 
Kosten voor leden van de Natuurwerkgroep Liempde € 22,00 p.p. / niet-leden betalen € 25,00;  
dit is inclusief vervoer, koffie en lunch.  
 
Opgave uiterlijk 24 december a.s. bij Toon Voets (De Knolschans 1, 5298 AX Liempde) via 
onderstaand strookje, per E-mail (toonvoets@hetnet.nl) of telefonisch (0411-632067) 
 
De deelnamekosten moeten vooraf gestort worden op de bankrekening van de NWG Liempde  
NL60RABO0128721758 onder vermelding van “Busexcursie NWG 2018 + naam/namen ” 
 
 
------------------- --------------------Hierlangs afknippen------------------------------------------------- 
 
Naam: …………………………………….. 
Adres:……………………………………..   
Aantal personen: …………… …………   
Telefoon:…………………………….……  
Deelnamekosten: ………………………    
Eventuele dieetwensen:………………. 

 


