
 
  

 

 
 

  

 

 

Graag wijzen we in deze nieuwsbrief nog even op de komende activiteiten: 

• Lezing 'Water: toen, nu en later' op dinsdag 7 februari 

• 'Overleven, een winterse wandeling' op zondag 12 februari 

• Nieuw: natuurfilm 'Onder het maaiveld' op zondag 5 maart 

 

 

 

Lezing 'Water: toen , nu en later' 

Op 7 februari zal Wim Borm, adviseur integraal 

Waterbeheer en Natuur, een lezing verzorgen 

over 2000 jaar geschiedenis van het water in 

Nederland. 

Hij vertelt ons over de vorming van Nederland, de 

laatste tweeduizend jaar van exploitatie en de 

oorzaken van de huidige klimaatverandering. De 

gevolgen komen aan bod en ook een acceptabele 

strategie voor een duurzaam Nederland. 

Dinsdag 7 februari 

Aanvang 20.00 uur 

Museum De Vier Quartieren 

Odulphusstraat 1, Oirschot 

Voor meer informatie en aanmelden  
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Overleven, een winterse 

wandeling 

In de winter, als het vriest en met een beetje 

geluk ook nog een pak sneeuw ligt over het 

landschap, vraag je je weleens af hoe planten en 

dieren dat kunnen overleven. Planten en dieren 

hebben allerlei strategieën om kou te doorstaan. 

De verschillende manieren van flora en fauna om 

in de winter te overleven komen aan bod tijdens 

deze excursie op landgoed Baest. 

Zondag 12 februari 

Verzamelen 9.45 uur 

Parkeerterrein St. Jorisstraat Oirschot 

tegenover Joriszorg 

Voor meer informatie en aanmelden  

 

 

 

Film 'Onder het maaiveld' 

Van de makers van bekende natuurfilms als 'De 

nieuwe stad' en 'De nieuwe wildernis' komt in 

maart een nieuwe film uit over wat zich allemaal 

onder onze voeten afspeelt: 'Onder het maaiveld'. 

IVN Oirschot en IVN Best hebben een speciale 

voorvertoning georganiseerd in BioBest op 

zondagmorgen 5 maart om 10.30 uur. 

Je ontvangt hier binnenkort nog een speciale 

nieuwsbrief over, maar houd de datum vast vrij 

voor deze prachtige film!!! 

Klik hier voor de trailer van de film. 

Klik hier voor de poster van de film. 

Het is nog niet mogelijk om een kaartje te kopen, 

maar klik hier voor de info die al op de website 

van BioBest staat. 
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