Beste IVN Oirschot,
In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•

Excursie natuurbrug 26 september: nog enkele plekken
Foto expositie in weekend van 8 t/m 10 oktober
Paddenstoelenfestival op zondag 17 oktober
Rabo Club Support: we kunnen weer bijna stemmen!
Hulp gevraagd
Het 3000 soorten project heeft het gehaald!
Allerlei
- Ook IVN Best houdt foto-expositie
- Bezwaar plannen Oude Toren
- Compensatie bomenkap Kloosters

Excursie natuurbrug: nog enkele plekken
Voor de excursie naar de natuurbrug in de Mortelen over
het spoor van zondag a.s. (26 september) zijn nog een
paar plekjes vrijgekomen. Wil je mee, geef je dan heel snel
op via onze website.

Foto-expositie in weekend 8-10 oktober
Het is bijna zover en dan gaat de foto-expositie van de
fotowerkgroep van IVN Oirschot open.
De afgelopen anderhalf jaar hebben de leden van de
fotowerkgroep hun best gedaan om mooie foto's te maken
van de Oirschotse natuur. Het resultaat mag er dan ook
zijn. Op 17 borden met elk 4 foto's presenteren de
fotografen zich met hun mooiste foto's.
Er zijn landschapsfoto's, macro foto's en alles wat daar qua
formaat tussen past. Samen geeft dat een mooi beeld van
de natuur in Oirschot. Voor de poster klik je hier.
De opening wordt op vrijdagavond 8 oktober om 20.00 uur
verricht door Piet Machielsen, de wethouder die natuur en
landschap in zijn portefeuille heeft (In de VMN stond per
abuis dat de burgemeester de expo zou openen). De expo
is vrijdagavond open tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag
is de expo tussen 12.00 en 17.00 uur te bezichtigen.
Toegang is gratis.
KOMT DAT ZIEN!
Datum:
Tijd:
Locatie:

Opm:

vrijdag 8 - zondag 10 oktober
zie hierboven
Dorpshuis 't Hart
(voormalige Bernadettekerk)
Bernadettestraat 2 in Spoordonk
Het is mogelijk een consumptie te
gebruiken, maar pinnen is niet
mogelijk.

Wandelen: Paddenstoelenfestival op zondag
17 oktober
Op zondag 17 oktober bent u tussen 10:00 -15:00 uur van
harte welkom op het paddenstoelenfestival van IVN
Oirschot.
U kunt dan tijdens een wandeling in een mooi natuurgebied
bij Oirschot zelfstandig, met uw familie, vrienden of alleen
genieten van de veelkleurigheid en de veelvormigheid van
onze paddenstoelengemeenschap en ze mogelijk ook nog
op naam brengen.
De wandeling start bij het kruispunt van de
Groenewoudsedijk met de Franse Baan in de buurt van de
Theresiakapel op de buitenplaats Baest. Hier ontvangt u
een routekaartje voor uw wandeling.
Op verschillende punten van de wandeling kunt u
geïnformeerd en geïnspireerd worden door leden van onze
paddenstoelen werkgroep. Zelf kunt u zo mogelijk een

spiegeltje, een paddenstoelenboekje en een fotocamera
van huis meebrengen.
De duur van deze wandeling is minimaal een uur en deze
mooie en gezonde activiteit is geheel gratis.

Datum:
Aanvang:
Locatie:

zondag 17 oktober
10.00 - 15.00 uur
Start bij Theresiakapel:
hoek Groenewoudsedijk en Franse
Baan en dan 200 m. rechtdoor over de
zandweg (vd Mortellaan) naar de kapel.

Rabo Club Support: we kunnen weer bijna
stemmen
Op maandag 4 oktober start de jaarlijkse Rabo Club
Support actie weer. En IVN Oirschot doet ook weer mee.
Het doel van de actie dit jaar is om bij bijzondere bomen in
Oirschot een paaltje, steen of dergelijke te plaatsen met de
naam van de boom en een QR code om meer informatie te
krijgen. Dit sluit mooi aan bij de bomenwandeling die we dit
jaar hebben uitgebracht.
Alle leden van de Rabobank kunnen max. 5 stemmen
uitbrengen op de deelnemers, waarvan max. 2 per
organisatie. Breng dus in elk geval 2 stemmen uit op IVN
Oirschot. Via de mail ontvang je van Rabo een uitnodiging.
Meedoen kun je via www.rabobank.nl/clubsupport.
Draag je IVN en de natuur een warm hart toe, stem dan
ook op IVN Oirschot!

Hulp gevraagd
We vragen voor 2 activiteiten hulp:
•

De scholenwerkgroep organiseert op werkdagen
van 5 t/m 15 oktober wandelingen voor de
schooljeugd bij de Heilige Eik. Wie wil helpen de
kinderen in de voormiddagen (10.00 - 11.30) en/of
namiddagen (12.45 - 14.15) te begeleiden? We
hebben 5 begeleiders per wandeling nodig. Op
maandag 4 oktober om 14.00 uur is er bij de
Heilige Eik uitleg over wat de begeleiding
inhoudt. Zie hier de complete vraag.
Geef je op via scholenwerk@ivn-oirschot.nl en
geef aan wanneer je kunt helpen.
Help ons en de kinderen van Oirschot en geef je

op!
•

Voor de foto-expositie op 8, 9 en 10 oktober a.s.
zoeken we wat mensen die een paar uurtjes achter
de bar willen staan in het dorpshuis in Spoordonk.
Men heeft daar nog weinig vrijwilligers beschikbaar
en we willen graag onze gasten de gelegenheid
geven iets te nuttigen tijdens hun bezoek.
Wil je helpen, mail dan naar info@ivnoirschot.nl en geef aan op welke dagen en tijden je
beschikbaar bent (voor openingstijden zie
hierboven). Je kunt ook bellen met Loek Kuperus:
06 13861373.

Het 3000 soorten project heeft het gehaald!!!
We waren al een flink eind op weg naar de 3000
verschillende soorten maar op 12 september was het
zover: initiator Adrie Vermeeren was toevallig degene die
nummer 3000 bij waarneming.nl meldde.
Op zondag 5 september was al een flinke stap gezet op de
3000 soortendag. Er werden die dag maar liefst 283
soorten, waaronder diverse nieuwe, gevonden. Zie de
laatste Vergeet mij Niet voor een verslagje.
En nu is dan nummer 3000 gespot en op moment van
schrijven zitten we al op 3040! Lees het verslag op onze
website.

•

Samen met Natuur in de Wijk organiseert IVN Oirschot op maandagavond 27
september een vleermuizenwandeling. Martijn van de Schoot zal hier zijn licht over
deze bijzondere zoogdieren laten schijnen. Inschrijven is verplicht en er is slechts
beperkt plaats! Kijk voor meer informatie
op www.natuurindewijk.nl/actueel/vleermuisexcursie.

•

Op 2 en 3 oktober, het weekend voordat IVN Oirschot haar foto-expositie houdt,
organiseert ook IVN Best een foto-expositie. Deze is in 't Tejaterke in Best en is open
van 14.00 - 17.00 uur. Bekijk hier de poster.

•

Omdat IVN Oirschot de gang van zaken rond de Oude Toren in Oostelbeers niet in het
belang vindt van de natuur in en rond de toren, hebben we

een bezwaarschrift hiertegen ingediend, samen met Werkgroep Natuur en Landschap
uit OWMiddelbeers. Met dank aan Gerard Vinke en Martijn van de Schoot. Wil je meer
hierover weten, neem dan contact op met Gerard of mail info@ivn-oirschot.nl.
•

Recent is een flink stuk bosareaal gekapt langs de A58 bij
tankstation Kloosters vanwege de aanleg van de innovatiestrook. Zoals bekend zijn er
regels voor compensatiebeplanting. Cees Ouwerkerk heeft, mede namens IVN
Oirschot, voor de gemeente suggesties uitgewerkt waar snel en in de omgeving van
Kloosters herplant kan worden gerealiseerd.

Naar de website van IVN Oirschot

