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

Lezing 'Bomen in de hoofdrol' op dinsdag 10 mei

•

Wandeling 'Bomen in Oirschot' op zondag 15 mei

•

Jubileum kort

•

De Mortelen en de Scheeken in Vroege Vogels

•

Verhaal Jan van Hout

•

Allerlei

Lezing 'Bomen in de hoofdrol'
Tom van Duuren is in de wijde regio Eindhoven actief in
bos- en boombeheer voor gemeentes en particulieren. Het
liefst wil hij alle bos- en boomeigenaren aanzetten tot
nadenken over hun groene kapitaal, over de rol van dat
groen in de dynamiek van stad en buitengebied. Ook over
de Groene Corridor, dat robuuste gebied tussen Eindhoven
en Oirschot, heeft hij zo zijn eigen inzichten: we moeten er
werk van maken!
Klik hier om je aan te melden (verplicht).
Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 10 mei
20.00 uur
Museum De Vier Quartieren
St. Odulphusstraat 11 in Oirschot

Wandeling 'Bomen in Oirschot'
Op zondag 15 mei lopen we een mooi ommetje door het
centrum van het dorp met het oog specifiek gericht op de
grote, oude, nieuwe, unieke en/of gewoon mooie bomen
die we daar tegenkomen.
Met interessante anekdotes over hun herkomst en
geschiedenis en natuurlijk hun plekje in het dorp. Met leden
van de plantenwerkgroep IVN-Oirschot als gids wordt dit
een leuk en informatief ommetje.
Datum:
Tijd:
Startpunt:

zondag 15 mei
09.45 uur
Parkeerplaats tegenover Joriszorg
St. Jorisstraat in Oirschot

Jubileum kort
•

Op 14 mei a.s. staat IVN met een kraam bij
winkelcentrum De Poort aan de Loop in Oirschot.
We presenteren hier het programma van het
jubileum-weekend voor alle Oirschottenaren. Kom
je ook even kijken?

•

Rond 14 mei volgt ook een aparte jubileum
nieuwsbrief met het hele programma van het
jubileumweekend op 21 en 22 mei.

De Mortelen en de Scheeken in Vroege Vogels
Op 14 mei a.s. is het TV programma Vroege Vogels in
Oirschot en omgeving.
Filmer Mark Kapteijns van Brabants Landschap, ons
welbekend, is met Vroege Vogels op stap geweest. In deze
aflevering wordt de diversiteit van De Mortelen en
Scheeken getoond. Dit zijn beide natuurgebieden van
Brabants Landschap. Ze laten dan beelden zien van de
voorjaarsflora tot boomkikkers en nog veel meer!
Gaat dat zien op zaterdag 14 mei op Nederland 2 om
19:50 uur.

Verhaal Jan van Hout
Elke maand hebben we aandacht besteed aan een verhaal
van onze vorig jaar overleden erelid en ex-voorzitter Jan
van Hout.
Hierbij het laatste verhaal. Deze keer spelen mieren en
fazanten de hoofdrol in 'Fazant in de pot'.
Klik hier om het verhaal te lezen.

En verder nog:
•

Ben je de laatste jaren lid geworden maar wil je
meer weten over IVN en waar je aan mee kunt
doen: Houd 1 oktober dan vrij. Dan organiseren we
een middag voor nieuwe leden met een mooie
natuurwandeling als toetje.

•

In de avond van 1 oktober hebben we een actieve
ledenavond gepland. Houd deze dus vrij als je tot
deze groep behoort.

•

Heb je een goed idee voor meer natuur in je eigen
leefomgeving, dan kun je meedoen aan 'Natuur in
Eigen hand' van IVN Brabant. Goede ideeën
worden beloond met € 5.000 subsidie. Zie
bijgaande folder en kijk op deze website.

Naar de website van IVN Oirschot

