Beste IVN Oirschot,
In deze nieuwsbrief:
•

Lezing / proeverij op 9 november: Veganistisch eten, gezond misschien maar ook
lekker?

•

Excursie op 14 november: Gaan we vandaag zelf ons kostje bij elkaar scharrelen?

•

Filmavonden op dinsdag 14 en donderdag 16 december

•

Geslaagde foto-expositie IVN

•

Het paddenstoelenfestival was weer top

•

Stand van zaken van het 3000 soorten project

Vanwege de mogelijkheid dat de coronamaatregelen aangescherpt worden kan het zijn dat
eisen voor het meedoen aan een activiteit veranderen. Houd hiervoor ook onze website in de
gaten.

Lezing / proeverij: Veganistisch eten
Onder de titel 'Veganistisch eten, gezond misschien maar
ook lekker?' komt Loes Kolsters ons op dinsdagavond 9
november vertellen over het hoe en waarom van een
veganistische stijl van eten. Er zijn veel redenen om eraan
te beginnen: vlees is niet nodig voor een gezond lichaam,
de wereld is beter af zonder bio-industriële veeteelt, het
scheelt in je portemonnee. We horen welke van invloed
was op Loes' keuze en hoe ze niet alleen veganist werd,
maar ook nog van deze manier van koken haar beroep
maakte.
Na de pauze zijn er vega-hapjes en kunnen we proeven
wat een lekkere zaken er uit de keuken van haar Beerse
bedrijf Rebelicious komen. Wegens een beperkt aantal

deelnemers (25) is aanmelden verplicht.
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Aanmelden:

dinsdag 9 november
20.00 uur
Museum de Vier Quartieren
St. Odulphusstraat 11 in Oirschot
Via deze pagina
Voor elke deelnemer apart!

Excursie: Gaan we vandaag zelf ons kostje
bij elkaar scharrelen?
Op zondag 14 november gaat IVN-Oirschot een
sprokkelwandeling houden op Landgoed Baest. Wat we
gaan sprokkelen? Nou: eetbaars. En hoewel de lente wat
dat betreft meer oplevert, zullen we zien of we in de
herfstige natuur ook lekkere zaden, vruchten en bessen
vinden. Misschien graven we zelfs wat wortels op? IVNnatuurgidsen staan hun mensje!
Vertrek voor fietsers en carpoolers is om 9.45 uur vanaf de
parkeerplaats St Joris. U kunt ook op eigen gelegenheid
naar landgoed Baest gaan. We treffen elkaar om tien uur
op de parkeerplaats aan de dr. Jan vd Mortellaan 3,
tegenover de toegangspoort tot het bebouwde gedeelte
van het landgoed.
Datum:
Aanvang:
Locatie:

zondag 14 november
9:45 uur
Parkeerplaats tegenover Joriszorg
St. Jorisstraat in Oirschot
(fietsen of carpoolen)

Grote filmavonden op 14 en 16 december
Ons lid Mark Kapteijns, boswachter en filmer bij Brabants
Landschap, heeft dit jaar weer 2 mooie films afgeleverd.
Omdat de Enck dicht is verhuizen we onze grote filmavond
naar dorpshuis 't Hart in Spoordonk. Op zowel dinsdag 14
december als donderdag 16 december vertonen we beide
films op een groot scherm.
Voor de pauze kun je genieten van de film
'Landschapsbeheer, samenwerken voor een natuurrijk
Brabant'.

Na de pauze wordt de film 'Landgoed De Langakkers,
aandacht voor de inheemse soorten' vertoond.
Beide films bevatten weer prachtige beelden van de natuur
in Brabant en de wijze, waarop deze tot stand is gekomen
door samenwerking van vrijwilligers, boeren en
erfeigenaren. Lees hier het hele verhaal.
Kaartjes kosten € 5 en kunnen via onze website besteld
worden op deze pagina. Het aantal plaatsen is beperkt dus
wees er snel bij. Binnenkort worden deze avonden ook
buiten IVN gepubliceerd.

Geslaagde foto-expositie IVN Oirschot
In het weekend van 8-10 oktober hield IVN Oirschot voor
de 1e maal een foto-expositie van de werkgroep fotografie.
Vijftien fotografen toonden elk 4 van hun mooiste foto's van
de natuur in onze gemeente. Van macro-opname tot
landschap.
Met ruim 400 bezoekers was de foto-expositie in het mooie
nieuwe dorpshuis ’t Hart in Spoordonk een groot
succes. De bezoekers waren vol lof over de kwaliteit van
de foto’s, waarop op allerlei manieren de natuur in onze
gemeente in beeld werd gebracht. Vooral de foto’s met
dieren werden door de bezoekers hoog gewaardeerd.
Uiteindelijk kwam de foto van Mieke Bressers van een
appelvink in de sneeuw als meest gekozen foto uit de bus
met 71 stemmen. Foto's van Freek Kemps en Lia Adriaans
waren resp. 2e en 3e.
Uit de mensen die de foto van Mieke hebben verkozen is
één publiekswinnaar getrokken. Winnaar werd Mieke
Hehemann. Zij was zeer blij met haar prijs, een ingelijste
afdruk van de winnende foto. Deze werd haar door
fotograaf Mieke Bressers overhandigd. Een mooie
afsluiting van een zeer geslaagd evenement.
De drie meest gewaardeerde foto's kun je hier nog eens
bekijken: foto 1, foto 2, foto3.

Paddenstoelenfestival was weer top
Dit jaar werd het paddenstoelenfestival gehouden op
landgoed Baest. Het was een prima tijd, na een periode
met nogal wat regen, om veel verschillende soorten
paddenstoelen op deze mooie locatie te vinden.
Maar liefst 77 mensen hebben de tocht gelopen. Onderweg
kwam men een aantal leden van onze paddenstoelen
werkgroep tegen die hen wezen op bijzondere
paddenstoelen en uitleg gaven over het fenomeen
paddenstoel. Ook diverse wandelaars die niet voor de tocht
kwamen hebben deze informatie 'meegepikt'.
Al met al weer een geslaagd evenement.

Stand van zaken 3000 soorten project
Op 12 september haalde het 3000 soortenproject de
gewenste mijlpaal. Met 3000 soorten overtroffen we
ruimschoots het aantal van 2194 van 2020. Dit uiteraard
met dank aan de activiteiten van mensen binnen en buiten
IVN die dit jaar echt op jacht zijn geweest naar al die
verschillende soorten bloemen, dieren, paddenstoelen,
korstmossen etc.
Na 12 september is het aantal nog gestaag gegroeid tot
3180 bij het maken van deze nieuwsbrief.
Begin volgende maand volgt weer een verslag op onze
website.

Naar de website van IVN Oirschot

