
Deze tekst zien ontvangers in hun mail overzicht Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Onze activiteiten

Wilde kat, wasbeer en wolf

Dinsdag 14 maart

Onze activiteiten

Voorjaarsbloeiers in de Mortelen

Zondag 19 maart

Beste IVN Oirschot, in deze nieuwsbrief:

• Activiteiten in maart en april

• De papieren Vergeet Mij Niet

• Ik stem NATUURlijk

• Oproep voor vrijwilligers Het Bewaarde Land

• Allerlei:

     - Ander e-mail adres voor onze webmasters

     - Film 'Onder het maaiveld' op zondagmorgen 5 maart

     - ALV op 8 maart

     - Ons YouTube kanaal bevat mooie video's
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Aanvang 20.00 uur

Museum De Vier Quartieren

Odulphusstraat 1, Oirschot

Voor meer informatie en aanmelding

Wandelen: Landschotse Heide

Donderdag 23 maart

Verzamelen 9.45 uur

Parkeerterrein St. Jorisstraat

Oirschot tegenover Joriszorg

Voor meer informatie en aanmelding

Lezing Groene vingers

Dinsdag 4 april

Aanvang 20.00 uur

Museum De Vier Quartieren

Odulphusstraat 1, Oirschot

Voor meer informatie en aanmelding

Verzamelen 9.45 uur

Parkeerterrein St. Jorisstraat

Oirschot tegenover Joriszorg

Voor meer informatie en aanmelding

Zicht op vogels: een wandeling

Zondag 2 april

Verzamelen 7.45 uur

Parkeerterrein St. Jorisstraat

Oirschot tegenover Joriszorg

Voor meer informatie en aanmelding

Lezing Beven voor Bevers

Dinsdag 18 april

Aanvang 20.00 uur

Museum De Vier Quartieren

Odulphusstraat 1, Oirschot

Voor meer informatie en aanmelding

https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48290
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48290
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48292
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48292
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48292
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48292
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48294
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48294
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48294
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48294
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48296
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48296
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48298
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48298
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48298
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48298
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48300
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48300
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48300
https://doemee.ivn.nl/l/mailing2/link/049f04b6-1534-4417-96a9-d6fc0d8ea9c3/48300


Vergeet Mij Niet - digitaal / papier

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven

de VMN vaker digitaal te verspreiden, maar dat het

mogelijk is een papieren exemplaar aan te vragen.

We hebben daar heel weinig reactie op gekregen.

Dat is goed voor het milieu maar mocht je het

vergeten zijn dan kun je alsnog de papieren versie

aanvragen via ledenadministratie@ivn-oirschot.nl.

Doe dit wel voor 10 maart a.s.

Ik stem NATUURlijk!

Op 15 maart a.s. zijn de Provinciale

Staten (PS) verkiezingen. En zij

kiezen later weer de 1e kamer. In de

keten van natuurbeheer speelt PS

een belangrijke rol zoals bij het

verlenen van subsidies voor

natuurontwikkeling, herstructureren

van de agrarische omgeving en nog

veel meer.

Tegelijk met de PS verkiezingen zijn

er ook verkiezingen voor Waterschap

De Dommel. Vaak wordt gedacht 'ach,

het is maar het waterschap, wat heb

ik daar mee te maken'. Maar ook het

waterschap speelt een belangrijke rol

in onze natuur. Denk aan het bepalen

Help Het Bewaarde Land

In Het Bewaarde Land, een

natuurbelevingsprogramma van IVN

Natuureducatie, verkennen kinderen

uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie

volle dagen in drie achtereenvolgende

weken. Als vrijwilliger begeleid je een

klein groepje tijdens hun avonturen.

Je stimuleert de kinderen open te

staan voor wat ze in de natuur kunnen

waarnemen en ervaren. Zo help je

hen een band op te bouwen met de

natuur en verrijk je hun leven.

Help jij ook mee?

Bekijk hier de poster

Bekijk hier de website
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van grondwaterstanden, herstel van

de natuurlijke loop van de Beerze etc.

Kortom: laat de NATUUR op 15 maart

ook een rol spelen bij jouw keuzes!

Ander mailadres webmasters

Onze webmasters hebben een nieuw mailadres: webmaster.oirschot@ivn.nl.

Onder het Maaiveld

Heb jij al kaartjes voor de mooie natuurfilm 'Onder het Maaiveld'? Deze wordt

zondag 5 maart gedraaid in filmtheater BioBest. Aanvang is 10.30 uur. Kaarten

zijn tegen een gereduceerd tarief van € 7,50 verkrijgbaar op de website van

BioBest of aan de kassa. Uiteraard zolang de voorraad strekt.

Algemene Leden Vergadering

Heb je de uitnodiging gezien voor de ALV op woensdag 8 maart. Deze wordt

gehouden in dorpshuis 't Hart in Spoordonk (voormalige Bernadettekerk).

Aanvang 20.00 uur. Ben je lid of donateur, kom dan meepraten over onze

vereniging en drink na afloop een drankje mee op kosten van IVN. Klik hier voor

de agenda.

IVN Oirschot en YouTube

Heb je al eens op ons YouTube kanaal gekeken? Je vind hier interessante

video's over de natuur en integrale opnames van enkele lezingen, die wij hebben

georganiseerd. Probeer het ook eens! Zo is hier de lezing 'Water: toen, nu en

later' van 7 februari te vinden.
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Je bent ingeschreven met het e-mailadres info@ivn-oirschot.nl
Direct uitschrijven.

IVN Oirschot
Het Bovenwiel 2, 5688 SE
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