“De geschiedenis van de
Noordelijke Peel ”
door

Dhr. J. Nelissen

Woensdag 15 oktober 2014 om 20.00 uur bij ‘De Diepen”

Amici della natura
Met deze aanhef roept Jan Nelissen natuurliefhebbers op om met hem te gaan struinen. En
niet alleen om buiten te zijn, maar vooral ook om de natuur te beleven en er veel van op te
steken.
Zijn kwaliteiten als leerkracht komen dan ook zeer goed van pas. Maar het blijft niet alleen
bij de wandelingen, want na afloop maakt Jan uitgebreide en zeer gedetailleerde verslagen,
die verdienen om in boekvorm te verschijnen.

De lezing van woensdag 15 oktober neemt ons mee naar de Peel.
Jan Nelissen zegt zelf hierover:
“De lezing betreft een historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van de
noordelijk Peel regio. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de
landschappen, de tectoniek , de rol van de rivieren en de vestiging van de eerste mensen op

de Stroomrug en Peelrandrug. We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun
omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen in de laag zone van de Peel.

Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking
beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij
bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap werd
ingericht.

Jan Nillesen is een gepensioneerd onderwijzer die in zijn werkzame leven gewerkt heeft in de
dorpen aan de randen van de Peel. Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar
natuurstudie en aardkunde. Daarbij was hij actief in de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging [KNNV], IVN, en Werkgroep Geologie en Landschap. In 2013
werd aan hem door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging de ARJA prijs
uitgereikt voor de meest samenhangende beschrijvingen van natuur en landschap. Wekelijks
worden door de KNNV excursies gegeven in de regio waarbij iedereen welkom is.”

Het belooft voor iedereen dus een boeiende avond te worden
De lezing begint om 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

