Beste IVN Oirschot,
Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:
•

Vogelwandeling 'Zicht op (water)vogels' op zondag 3 april

•

Vogelwandeling 'Zicht op (weide)vogels' op zondag 24 april

•

Basiscursus vogelherkenning: er is nog plaats

•

De Algemene Leden Vergadering van 14 maart j.l.

•

Projectbudget IVN Oirschot

•

Oproep helpers scholenwerk 10 - 20 mei

•

Verhaal Jan van Hout

•

Allerlei

Wandeling

'Zicht

op

(water)vogels'

Op zondag 3 april gaat onze vogelwerkgroep er samen met
alle belangstellenden op uit om (water)vogels te spotten.
Deze wandeling vindt plaats in het retentiebekken van de
Beerze aan de Logtsebaan in Oirschot. Het is een vroege
vogelwandeling, want de start is om 8.00 uur en het einde is
rond
10.30
uur.
Klik hier voor nadere informatie.
Datum:
Tijd:
Fietsers:
Plaats:

zondag 3 april
08.00 uur
07.30 uur parkeerplaats St. Jorisstraat
Parkeerplaats Logtsebaan

Wandeling

'Zicht

op

(weide)vogels'

Op zondag 24 april staat de 2e publiekswandeling van de
vogelwerkgroep op het programma. Dit keer gaat de tocht
naar het Diessensbroek met zijn vogelrijke broekvelden
langs de Reusel. Een prachtige locatie voor allerlei soorten
vogels. Dit is opnieuw een vroege vogelwandeling met de
start
om
8.00
uur
in
Biest
Houtakker.
Klik

hier

Datum:
Tijd:
Plaats:

voor

nadere

informatie.

zondag 24 april
08.00 uur
Waterzuivering Heikestraat 2A
in Biest Houtakker

Basiscursus

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 zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Schrijf je snel
in op onze website.

De ALV van 14 maart
Op 14 maart j.l. waren zo'n 25 leden bij elkaar in Spoordonk
voor
de
Algemene
Leden
Vergadering.
Klik

hier

voor

de

notulen

van

de

vergadering.

In de vergadering werden o.a. de nieuwe Statuten en
Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Op 7 april worden
de statuten formeel bij de notaris getekend en gedeponeerd.
Kort hierna zullen we deze en het HR beschikbaar maken
op
onze
website.
Ook werd in de vergadering besloten de bestaande
reserveringen om te zetten in een projectfonds en hieruit

een budget voor 2022 in de begroting op te nemen.
Hieronder lees je daar meer over.

Projectbudget IVN Oirschot
In de ALV van 14 maart zijn de bestaande fondsen omgezet
in projectfondsen. Tevens is daaruit € 2.000 opgenomen in
de
begroting
voor
2022.
We willen met deze budgetten de doelstellingen van IVN en
dan met name de natuur in onze gemeente door middel van
projecten ondersteunen. En omdat wij als bestuur niet de
wijsheid in pacht hebben, kan ieder lid aanspraak maken op
een
financiële
bijdrage
voor
goede
ideeën.
Dat betekent dat voor een goed idee, bijv. op het gebied van
bevordering van de biodiversiteit of natuurbeleving, een
bijdrage bij het bestuur uit deze pot aangevraagd kan
worden. Je doet dit door een projectvoorstel in te dienen. De
financiële bijdrage voor een project kan tot max. € 1.000
oplopen. Op korte termijn zal het bestuur de spelregels
vaststellen en een aanvraagformulier op de website
plaatsen.
Het bestuur beoordeelt een ingediend voorstel en neemt
vervolgens een besluit over de toekenning van de bijdrage.
We verwachten dat we hiermee de komende jaren een
goede impuls aan de Oirschotse natuur kunnen geven.

Oproep helpers scholenwerk 10-20 mei a.s.
Op de werkdagen van dinsdag 10 mei tot en met vrijdag 20
mei gaan we in de voormiddag van 10.00 tot 11.30 uur en in
de namiddag van 12.45 tot 14.15 uur schoolklassen van
groep
6
rondleiden
bij
visvijver
het
Lisje.
Omdat we voor elke klas 5 begeleiders nodig hebben
zoeken we er nog een aantal. Het is leuk en waardevol werk
om kinderen wat over de natuur te vertellen. Iedereen kan
het! Op maandagmiddag 9 mei om 14.00 uur leggen we uit
wat
de
bedoeling
is.
Klik

hier

voor

de

volledige

tekst.

Doe je ook mee? Geef je op bij Leo van de Laar (0499
572249) of Jack van Nunen (06 57330043).

Verhaal

Jan

van

Hout

Elke maand besteden we aandacht aan een verhaal van
onze vorig jaar overleden erelid en ex-voorzitter Jan van
Hout.
Deze keer is het een verhaal uit de herfst van 1996 en
vangen Jan en zijn vrienden snoek (of bot?).
Klik hier om het verhaal te lezen.

En verder nog:
•

Op zondag 20 maart was de wandeling 'Wandelen
op doktersadvies'. Adrie Vermeeren maakte een
verslag, dat lees je hier.

•

IVN regio Midden-Limburg geeft voor gidsen een
cursus hoe je mensen met een beperking kunt
laten genieten van de natuur. Iets voor jou? Zie
bijgaande folder.

Naar de website van IVN Oirschot

