Beste Loek Kuperus,
We zullen de komende tijd een aantal malen en speciale nieuwsbrief voor het jubileum
uitbrengen. Hiermee houden we u op de hoogte van de activiteiten in het jubileumweekend.
Deze 1e jubileum nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:
•

Het jubileumweekend in 2022

•

Programma jubileumweekend op 21 en 22 mei (gewijzigd!!!)

•

Hulp gevraagd op zaterdag 14 en zondag 22 mei

•

Cursus storytelling

Op 1 juli 2021 bestond IVN Oirschot 40 jaar. En dat vieren we in 2022!
Door de corona was het niet mogelijk om ons jubileumweekend in 2021 door te laten gaan. En
dus hebben we nu het weekend van 21 en 22 mei a.s. hiervoor gereserveerd. Helaas zijn we
nog wel een hobbel tegengekomen. Omdat op zaterdag 21 mei de ELE rally wordt verreden
kunnen we die dag niet terecht bij toeristenpoort de Stroom.

We hebben daarom het programma van de zaterdag en de zondag omgedraaid.

Het programma van zaterdag zoals gepubliceerd in de Vergeet Mij Niet wordt dus het
programma van zondag. Dit vindt ook als aangekondigd plaats bij de Stroom! En de
wandelingen in de verschillende natuurgebieden van Oirschot gaan we nu doen op zaterdag.

Het programma is nog niet helemaal definitief vanwege de omdraaiing maar het voorlopige
programma vind je hieronder. Het definitieve programma wordt uiteraard nog in een nieuwsbrief
verspreid. Ook publiceren we dat in het Weekjournaal en hebben we een kraam bij

winkelcentrum de Poort op zaterdag 14 mei, waar het programma zal liggen.

Alle programmaonderdelen behalve de workshop storytelling en de afsluitende bijeenkomst zijn
vrij toegankelijk voor leden en niet-leden. Aanmelden is voor die activiteiten niet verplicht.

We hopen jullie allemaal te zien dat weekend!

Het bestuur

Het programma van zaterdag 21 mei
Op zaterdag 21 mei zullen er zowel ’s ochtends als ’s middags een aantal wandelingen zijn in
de verschillende Oirschotse natuurgebieden als:
•

Landgoed Baest

•

de Mortelen

•

’s Heerenvijvers

•

Oirschotse Heide

•

Landschotse Heide (alleen 's ochtends)

•

Visvijver ’t Lisje aan de Proosbroekweg

Het vertrekpunt is telkens bij de gebieden.

Het programma van zondag 22 mei
Op zondag 22 mei zijn onze activiteiten allen geconcentreerd om en nabij Viskwekerij de
Stroom, Broekstraat 25A, 5688 JX Oirschot. Zoals gezegd is het de bedoeling dat met name de
werkgroepen deze activiteiten gaan dragen. Gedurende de hele dag zal er een
powerpointpresentatie continu draaien over de werkgroepen van IVN Oirschot en er zal een
informatiekraampje zijn.
•

8.00 uur

Vroeg op de dag te beginnen met een vogelwandeling op de Logtse velden
of langs de Beerze.

•

10.00 uur

Peter Voorn van Natuurmonumenten geeft een korte lezing over het belang
van water.

•

11.30 uur

Enkele werkgroepen bieden een activiteit aan van max. anderhalf uur.
Dit gebeurt allemaal op loop- of fietsafstand van de Stroom.

•

13.00 uur

Willen we op het terrein alle aanwezige IVN’ers een eenvoudige maar
gezellige picknick aanbieden.

•

14.00 uur

De werkgroepen die ‘s ochtends nog niet aan bod kwamen bieden nu hun
activiteit aan van maximaal anderhalf uur.

•

13.30 uur

Voor de gidsen van IVN’s uit de regio het Groene Woud wordt een
workshop Storytelling gegeven worden door Wim Ruis.

•

16.00 uur

Informele ontvangst / receptie met een korte terugblik op 40 jaar IVN
Oirschot en een kijkje naar de toekomst.

•

17.00 uur

Sluiten we de festiviteiten af.

Hulp gevraagd
We zouden het fijn vinden als een aantal leden wil helpen
tijdens ons jubileum en wel op:
•

Zaterdag 14 mei. Er staat dan van 10.00 - 16.00 uur
een IVN kraam bij de Poort om informatie te geven
over IVN en het jubileumweekend.

•

Zondag 22 mei bij de Stroom. Er zijn dan diverse
klussen zoals helpen met broodjes smeren, een
kraam bemensen, drankjes rondbrengen.

Wil je ons helpen, bel dan met Jack van Nunen (06
57330043), Loek Kuperus (06 13861373) of Frans van
Boekhold
(06
44852519).
We horen graag wanneer en om welke tijd(en) je kunt.

Workshop storytelling
Wim Ruis van IVN-Brabant organiseert een workshop
storytelling tijdens ons jubileumweekend. De workshop is
op zondag 22 mei van 13.30 -16.00 uur op de locatie van
ons jubileumweekend, toeristenpoort de Stroom.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je
snel aan als je interesse hebt. Klik hier voor meer
informatie en om je op te geven.
Wat is storytelling?
Storytelling is een methode om een boodschap of idee over
te brengen via het vertellen van een verhaal. Want
verhalen worden beter onthouden dan feiten, ze maken
emotie los en wekken onze fantasie op.
In deze workshop leer je de basisbeginselen van deze
inspirerende en krachtige manier om ons enthousiasme over
de
natuur
over
te
brengen.
Storytelling gebruiken als IVN’er
•

Verhalen over ervaringen met het landschap
vertellen

•

Als methode voor educatieve programma’s en
ontwerp van excursieprogramma

•

Het eigen verhaal van het publiek laten ontdekken

•

Een belevenis in plaats van alleen informatie bieden
(niet de emmer vullen maar juist het vuurtje
aansteken)

•

Verhalen van het landschap verzamelen,
componeren, vertellen (Matthijs Schouten: de 4
lagen van het landschap)

De vier lagen van het landschap
1. Skelet van het landschap (het ontstaan)
2. Flora en fauna
3. Voetstappen van de mens (cultuur, invloed van de
mens)
4. Perceptie en beleving (hoe wij het landschap
ervaren – voor iedereen anders!)

Naar de website van IVN Oirschot

