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

Onze activiteiten

Zicht op vogels: een wandeling

Deze vroege  wandeling voert ons

naar het Diessensbroek, een waterrijk

gebied met vele soorten

(water)vogels.

Onze activiteiten

Lezing Groene Vingers

De lezing heet voluit: Leer het geheim

van Groene Vingers en laat alles

groeien en bloeien. Een lezing met

expert Hans Andeweg.

Beste Loek, in deze nieuwsbrief:

• Activiteiten in april en begin mei

• Help jij de scholenwerkgroep?

• Allerlei:

     - Oproep voor vrijwilligers Het Bewaarde Land

     - Symposium over stroomgebied de Dommel

     - Vogelwerkgroep werkt hard
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Zondag 2 april

Verzamelen 7.45 uur

Parkeerterrein St. Jorisstraat

Oirschot tegenover Joriszorg

Voor meer informatie en aanmelding

Lezing Beven voor bevers?

Bevers zijn met een flinke opmars

bezig. Ecoloog Marcel Cox laat ons

kennismaken met de bever en de

gevolgen van zijn succes.

Dinsdag 18 april

Aanvang 20.00 uur

Museum De Vier Quartieren

Odulphusstraat 1, Oirschot

Voor meer informatie en aanmelding

Dinsdag 4 april

Aanvang 20.00 uur

Museum De Vier Quartieren

Odulphusstraat 1, Oirschot

Voor meer informatie en aanmelding

Zicht op vogels: 2e wandeling

Deze wederom vroege wandeling

voert ons naar de vogelrijke broek-

velden van Zwartvoorden, een gebied

in de Mortelen.

Zondag 7 mei

Verzamelen 7.45 uur

Parkeerterrein St. Jorisstraat

Oirschot tegenover Joriszorg

Voor meer informatie en aanmelding

Help jij de scholenwerkgroep?

Van 9 tot en met 17 mei organiseert de

scholenwerkgroep de voorjaarsactiviteit voor de

basisscholen in onze gemeente. Dit keer vindt dit

plaats bij Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan. De

kinderen wandelen in plm. anderhalf uur langs de

diverse natuurposten.

Wie helpt ons bij de begeleiding in ochtend- en/of

middag op één of meer van deze dagen. Op

maandag 8 mei is er ter plekke een briefing over
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het programma en er is weer een informatief

boekje.

Geef je op door een mailtje te sturen met daarin

ook aangegeven wanneer je wel/niet kunt naar

scholenwerk@ivn-oirschot.nl.

Voor meer informatie klik hier

Oproep jeugdbegeleiders Het Bewaarde Land

Heb jij al gereageerd op onze oproep? Bekijk hier nogmaals de poster.

Symposium over stroomgebied de Dommel op 21 april

De landschapsbiografie over de Dommel is gerealiseerd. Naar aanleiding van

deze totaaluitgave over het stroomgebied van de Dommel organiseren Stichting

Landschap Het Groene Woud en Ger van den Oetelaar, Jan van der Straaten en

Jan Timmers (het coördinatieteam van de landschapsbiografie) en Waterschap

De Dommel op vrijdagmiddag 21 april aanstaande een symposium waarin vele

facetten van de Dommel aan de orde komen. Locatie is het gebouw van

Waterschap De Dommel in Boxtel.

Klik hier voor de poster met aanvullende informatie.

Vogelwerkgroep werkt hard

Leden van de vogelwerkgroep hebben hard gewerkt om de steenuilenkasten, de

oeverzwaluwwand en de ijsvogelwand weer klaar voor bewoning te maken.

Laten we hopen op een rijke kinderschare.
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