Beste Loek Kuperus,
In deze (lange) nieuwsbrief:
•

Lezing 'De natuur verdroogt' op dinsdag 8 februari

•

Wandeling 'Een blik op de natte natuurparel' op zondag 13 februari

•

ALV 22 februari wordt online, extra ALV op maandag 14 maart in Spoordonk

•

Verhaal Jan van Hout

•

Themamiddag 'Zandpaden als landschappelijk erfgoed' op zondag 20 februari

•

Eindverslag 3000 soortenproject

We beginnen weer met onze publieksactiviteiten. Inschrijven is nog wel verplicht!

Lezing: 'De natuur verdroogt' op 8 februari
De natuur verdroogt. Wat zijn hiervan de oorzaken? De
opwarming van het klimaat? Of spelen er nog andere
factoren een rol? Wat zijn de gevolgen voor de natuur?
Wat kunnen we eraan doen? Met een lezing en een
excursie besteed IVN Oirschot aandacht aan het
onderwerp “de verdroging van de natuur”.
Peter Voorn, ecoloog bij Natuurmonumenten, neemt ons in
zijn lezing op dinsdag 8 februari mee in de complexe
problematiek van de verdroging. Het wordt een interessant
en diepgaand verhaal, rijk geïllustreerd met mooie plaatjes
en figuren. Soms een beetje technisch. Maar laat u niet
afschrikken: Peter Voorn verstaat de kunst om complexe
zaken helder uit te leggen. Zijn verhaal spitst zich toe op
Noord- veelal Midden-Brabant en daarmee ieders voor- en
achtertuin.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Inschrijven:

dinsdag 8 februari
inloop vanaf 19:30, start 20:00 uur
Let op: uw QR-code wordt gecontroleerd!
Museum De Vier Quartieren
St. Odulphusstraat 11 in Oirschot
Klik hier!!!
Voor elke deelnemer apart!

Wandeling: 'Een blik op de natte natuurparel'
op 13 februari
Zondag 13 februari krijgt de lezing van 8 februari een
vervolg met een excursie onder leiding van Eric
Schellekens van Waterschap de Dommel. Eric Schellekens
is projectleider voor het aanpakken van de Beerze in de
Logtse Velden, het veranderen van de waterhuishouding in
de Heiloop en een flinke landbouwsloot in dit gebied van de
Kampina.
Eric Schellekens laat ons in dit gebied voorbeelden van
deze werkzaamheden zien. Werkzaamheden die
verdroging tegen moeten gaan het herstel van de natte
natuurparel beogen.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Inschrijven:

zondag 13 februari
9:45 uur verzamelen, start 10.00 uur
Parkeerplaats langs Logtsebaan bij
waterbergingsgebied de Beerze
Klik hier!!!
Voor elke deelnemer apart!

Algemene Ledenvergadering 2022
Zoals aangegeven in het jaarprogramma hebben we de
Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland op 22 februari
a.s. Om onderstaande redenen heeft het bestuur besloten
om
twee
ledenvergaderingen
uit
te
schrijven:
dinsdag 22 februari 2022 - online vergadering met een
korte agenda
maandag 14 maart 2022 - fysieke vergadering met de
volledige normale agenda
incl. wijziging
statuten/reglement
Waarom zo? Het bestuur van TCO wil dit jaar de statuten en

het huishoudelijk reglement van IVN Oirschot aanpassen.
Onze statuten stammen uit 1993 en voldoen niet meer aan
de huidige stand van zaken bij IVN. Bovendien is er sinds
vorig jaar nieuwe wetgeving waaraan statuten ook binnen
enkele
jaren
moeten
worden
aangepast.
Goedkeuring van statuten moet op basis van de regels in de
huidige statuten:
•

In een vergadering met ten minste 75% van de
leden

•

Lukt dit niet dan moet binnen 4 weken een 2e
vergadering bijeen worden geroepen, hier hoeft dan
niet 75% van de leden aanwezig te zijn.

De uitnodiging en agenda van de 1e vergadering met meer
info over de agenda van de 2e vergadering volgen eind deze
week.
Mocht je vragen hebben, bel dan met Loek Kuperus (06
13861373) of mail naar info@ivn-oirschot.nl.

Verhaal Jan van Hout
Zoals beloofd besteden we elke maand aandacht aan een
verhaal van ons vorig jaar overleden erelid en ex-voorzitter
Jan van Hout.
Dit keer een verhaal over belevenissen met een put.
Klik hier om het verhaal te lezen.

Themamiddag 'Zandpaden' op zondag 20
februari
Op zondagmiddag 20 februari organiseren IVN Oirschot,
Werkgroep Natuur & Landschap en Stichting Behoud
Erfgoed Oirschot een Themadag over het wel en wee van
zandpaden. Deze middag in De Kerk in Oostelbeers belooft
een zeer attractief programma te worden dankzij
gastsprekers van Brabants Landschap en de Brabantse
Milieufederatie.
Je kunt deze middag, die tevens bedoeld is om beslissers in
Oirschot te overtuigen van nut en noodzaak van onze

zandpaden, bijwonen. Zie bijgaande
motivatie. Let op: inschrijven is nodig.

uitnodiging

en

Eindverslag 3000 soortenproject 2021
Hoewel er nog steeds waarnemingen uit 2021 ingevoerd
kunnen worden is de eindstand van het 3000
soortenproject globaal bekend. Door 878 personen werden
3327 soorten planten en dieren ingevoerd binnen de
gemeente Oirschot in 2021.
Maar liefst ruim 1100 soorten meer en ook belangrijk: 270
personen meer die waarnemingen invoerden in vergelijking
met 2020.
Echt een prachtig resultaat waar alle melders trots op
kunnen zijn. En dat in een tijd dat de biodviersiteit toch echt
achteruit gaat.
Het hele verslag lees je hier.

Naar de website van IVN Oirschot

