Beste IVN Oirschot,
In deze nieuwsbrief een paar attentiepunten:
•
•
•
•

Foto expositie IVN Oirschot 8-10 oktober: laatste nieuws
Foto expositie IVN Best gaat niet door
Paddenstoelenfestival op zondag 17 oktober
Rabo Clubsupport start maandag a.s.

Foto expositie in weekend 8-10 oktober
In tegenstelling tot IVN Best gaat onze foto expositie wel
door. Klik hier voor de poster.
De opening wordt op vrijdagavond 8 oktober om 20.00 uur
verricht door wethouder Piet Machielsen, Plaats van
handeling is het mooie nieuwe dorpshuis 't Hart in
Spoordonk. De toegang is gratis.
Een paar aandachtspuntjes:
•
•
•

Bij binnenkomst moet een geldige coronacheck (de
QR code of een print) getoond worden, samen met
een ID (rijbewijs, paspoort e.d.)
Op de expo vertonen we ook een presentatie van
alle foto's die in coronatijd tijdens de fotochallenge
zijn gemaakt.
Inmiddels is het dorpshuis in het bezit van een pinapparaat. Men schenkt er koffie, thee, frisdrank,
bier, wijn en heeft ook enkele snacks in het
assortiment.

KOMT DAT ZIEN!
Datum:

vrijdag 8 oktober van 20.00 - 22.00 uur
zaterdag 9 oktober van 12.00 - 17.00 uur
zondag 10 oktober van 12.00 - 17.00 uur

Locatie:

Dorpshuis 't Hart
(voormalige Bernadettekerk)
Bernadettestraat 2 in Spoordonk

Foto expositie IVN Best gaat niet door
Dit weekend (2 & 3 oktober) zou IVN Best een foto
expositie houden. Vanwege de nieuwe coronaregels, die
moeilijk hanteerbaar zijn in 't Tejaterke, hebben zij besloten
de expositie niet door te laten gaan.

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 op landgoed Baest met
familie, vrienden of alleen genieten van de vele kleuren en
vormen die paddenstoelen kunnen hebben. En nu het weer
iets vochtiger is geworden zullen er zeker veel
verschillende paddenstoelen te zien zijn..
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. Onderweg staan onze
leden om extra informatie te verschaffen.
Neem zo mogelijk een spiegeltje, een
paddenstoelenboekje en een fotocamera mee.
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 start maandag a.s.
Maandag a.s. start de jaarlijkse Rabo Club Support actie
weer.
IVN Oirschot doet natuurlijk ook mee. Dit jaar met als doel
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. En dat sluit mooi
aan bij de bomenwandeling die we dit jaar hebben
uitgebracht.
Breng je stemmen dus uit op IVN Oirschot en ondersteun
daarmee de beleving van de natuur in ons dorp. Meedoen
kun je via www.rabobank.nl/clubsupport.

Naar de website van IVN Oirschot

