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

Lezing en wandeling 'Op doktersadvies' op dinsdag 15 en zondag 20 maart
Filmavonden op dinsdag 22 en donderdag 24 maart
Natuurwandeling in en om Oirschot (voorheen flexwandeling) op donderdag 24 maart
Lezing biodiversiteit op dinsdag 29 maart
Natuur Gidsen opleiding (NGO)
Cursus vogels herkennen vanaf 25 april
Verhaal Jan van Hout
Gezocht: secretaris en webredacteur
Allerlei:
- Algemene Leden Vergadering op maandag 14 maart in Spoordonk
- Jubileumweekend op 21 en 22 mei
- Aangepaste jaarkalender
- Februari-lezing over droogte te bekijken op YouTube
- Meerjarenvisie IVN

Lezing en wandeling: 'Op doktersadvies'
Door welke factoren wordt onze gezondheid beïnvloed?
Onze genen, leefwijze, voeding etc. spelen een rol. Maar
hoe zit dat met de natuur(beleving), speelt die ook een
rol? In Schotland weten ze het al: daar kunnen huisartsen
'natuur' voorschrijven om mensen weer op de been te
helpen.
Voormalig huisarts Jan Ackermans uit Best trekt in zijn
lezing op dinsdag 15 maart parallellen met de natuur,
haar heilzame invloed op de gezondheid en wat wij van de
natuur kunnen leren. Op zondag 20 maart volgt een
wandeling die in het teken van dit thema staat.
Kijk voor meer informatie en inschrijven over de lezing
hier en voor de wandeling hier.

Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 15 maart
20:00 uur
Museum De Vier Quartieren
St. Odulphusstraat 11 in Oirschot

Datum:
Tijd:
Locatie:

zondag 20 maart
09:45 uur
Parkeerplaats St. Jorisstraat in Oirschot
tegenover Joriszorg

Filmavonden op 22 en 24 maart
In december wilden we onze filmavond houden met maar
liefst 2 nieuwe films van Mark Kapteijns, boswachter en
filmer van het Brabants Landschap. Door de corona
moesten we deze avonden uitstellen maar we zijn blij dat
we alsnog deze films kunnen vertonen. De films worden
vertoond in dorpshuis 't Hart in Spoordonk, de voormalige
Bernadettekerk.
De eerste film gaat over het landschapsbeheer. Er worden
prachtige beelden vertoond wat hiermee bereikt wordt,
zoals buitelende kieviten, nieuwsgierige steenuiltjes en de
wonderschone patrijs. De 2e film die deze avonden worden
vertoond gaat over het prachtig kleinschalig beheerde
landgoed De Langakkers in Leende.
De trailers van de films staan op ons YouTube kanaal:
Landschapsbeheer Samenwerken voor
een natuurrijk Brabant
Landgoed De Langakkers
Meer informatie en kaarten bestellen doe je hier.
Een kaartje kost € 5,00.
Let op: aan de zaal worden geen kaarten verkocht!
Datum:
Tijd:
Plaats:

dinsdag 22 en donderdag 24 maart
20.00 uur
Dorpshuis 't Hart
Bernadettestraat 2 in Spoordonk

Natuurwandeling in en om Oirschot
Op donderdag 24 maart kun je weer genieten van een
wandeling door de Oirschotse natuur. Deze wandelingen,
vroeger flexwandeling genoemd, laten elke keer een ander
mooi stukje natuur in onze gemeente zien.
Dit keer is dat de Mortelen, waar de voorjaarsbloeiers dan
al flink hun best doen.
Datum:
Tijd:
Plaats:

donderdag 24 maart
10.00 uur
Boerderij van het Brabants Landschap

Meer info:

Lopensestraat 3 in Oirschot
Kijk hier voor meer informatie en aanmelding

Lezing: Biodiversiteit door Kees Boele
Elke week kun je een column over de natuur lezen in het
Oirschots Weekjournaal van de hand van Kees Boele. Als
opvolging van het 3000 soorten project zal Kees ons deze
avond meenemen in allerlei aspecten van de biodiversiteit in
onze
streken.
Let op: deze lezing is niet in het museum maar in Spoordonk.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Meer info:

dinsdag

29 maart
20.00 uur
Dorpshuis
't
Hart
Bernadettestraat 2 in Spoordonk
Kijk hier voor meer informatie en aanmelding

Natuur Gidsen Opleiding (NGO)
Ben jij graag in de natuur, wil je er meer over leren en wil je
anderen ook graag enthousiast maken voor de natuur?
Meld je dan aan voor de natuurgidsenopleiding! Hier word
je opgeleid tot een ware natuurgids. In september start er
in Boxtel een natuurgidsenopleiding.
Deze algemeen erkende opleiding duurt zo'n anderhalf jaar
en omvat ongeveer 50 lessen en praktijkopdrachten. Meer
informatie vind je in dit document.
Op 14 april a.s. om 19.30 uur is er in Boxtel een
informatieavond in gemeenschapshuis De
Walnoot (Reginahof 1, 5282 GC Boxtel). Wil je hieraan
deelnemen, geef je dan op via info@ivn-oirschot.nl.

Cursus vogelherkenning
Om het 25-jarig bestaan van de Vogelwerkgroep van IVN
Oirschot te vieren organiseert zij dit voorjaar weer een
Vogelcursus voor beginners.
In 2 theorieavonden en 3 wandelingen worden de
verschillende vogels uit onze omgeving met hun geluiden,
verenkleed en andere kenmerken behandeld. Maar ook
wordt bijv. aandacht besteed aan hoe en waar je ze het
beste kunt spotten, en welke verrekijkers daarvoor geschikt
zijn.
Lees in dit document verdere details. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, dus wil je meer weten van
vogels, geef je dan snel op. Dit doe je bij het bericht over
deze cursus op onze website.

Verhaal Jan van Hout
Elke maand besteden we aandacht aan een verhaal van
ons vorig jaar overleden erelid en ex-voorzitter Jan van
Hout.
Dit keer gaat Jan eekhoorns vangen.
Klik hier om het verhaal te lezen.

IVN Oirschot is op zoek naar (m/v):
•

Secretaris voor de vereniging. De secretaris maakt
deel uit van het bestuur van IVN Oirschot.

•

Webredacteur die samen met Lia Adriaans onze
website onderhoudt. Onze website wordt geleverd
door IVN Nederland. We verwachten in de 2e helft
van dit jaar een nieuw systeem zodat extra handjes
dan meer dan welkom zijn. Maar ook voor
vervanging tijdens vakanties e.d. is een 2e
redacteur meer dan gewenst.

Mail naar info@ivn-oirschot.nl als je belangstelling hebt.

En verder nog:
•

Op 14 maart houden we onze jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering in dorpshuis 't Hart in
Spoordonk. Leden en donateurs hebben via e-mail
een uitnodiging ontvangen. Inmiddels staan alle
stukken op onze website.

•

Het jubileumweekend, dat vorig jaar niet door kon
gaan, zal nu zijn op 21 en 22 mei a.s. Houd dit
weekend vrij, want er worden in dit weekend leuke
dingen georganiseerd die voor iedereen wel iets
bevatten. Lees er meer over in de komende
Vergeet Mij Niet.

•

Bijgaand ontvang je een bijgewerkte
jaarkalender met alle publieksactiviteiten.
Bovendien stond op de vorige versie een foute
datum (10 i.p.v. 12 juni), dit is nu gecorrigeerd.

•

In februari hield ecoloog Peter Voorn een zeer
interessante lezing over de grondwaterhuishouding
en de droogte in Noord-Brabant met nadruk op
Zuid-Oost Brabant. Deze zeer informatieve lezing
is in 2 delen (voor en na de pauze) terug te zien op

het YouTube kanaal van IVN Oirschot.
•

Belangstellenden kunnen hier de nieuwe
meerjarenvisie van IVN Nederland downloaden.

Naar de website van IVN Oirschot

