Beste IVN Oirschot,
Nu ons jubileumweekend voorbij is hebben we de 40 uit de kop van de nieuwsbrief gehaald.
Nogmaals willen we alle helpers en gidsen van het jubileumweekend hartelijk bedanken!
Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:
•

Wandeling 'Naar de blauwe weide' in de Mortelen op zondag 12 juni (aanmelden!)

•

Lezing 'Insecten, groots in het klein' op dinsdag 14 juni (aanmelden!)

•

Wandeling 'in en om Oirschot' op donderdag 23 juni

•

Wandeling 'Naar de Moerputten met IVN Den Bosch' op dinsdag 28 juni (aanmelden!)

•

Nu inschrijven voor jeugd IVN 2022-2023

•

Gezocht: Leden voor werkgroep Communicatie

•

Subsidie op een groen dak

•

Wil jij helpen bij de moestuin in Spoordonk?

•

Allerlei

Wandeling 'Naar de blauwe weide' op zondag
12 juni
Vorig jaar konden we kennismaken met de nieuwe natuurbrug over het spoor in de Mortelen. We kwamen toen ook
door een blauwgrasland weide met prachtige flora en een
grote biodiversiteit.
Vandaar dat we dit jaar een wandeling gericht op
blauwgrasland hebben gepland. Onder leiding van gids
Gerard Traa bezoeken we een mooi stuk natuur in de
Mortelen. Een blauwgrasland is een bodem die door
maaien, hooien en afvoeren verschraald wordt. Zo'n

schrale bodem zal vooral blauwe bloemen voortbrengen en
heeft als kenmerk een grote soortendiversiteit.
Klik hier om je aan te melden (verplicht).
Datum:
Tijd:
Fiets naar:

dinsdag 10 mei
09.45 uur
Lopensestraat 3 in Oirschot
bij de boerderij van Brabants Landschap
of verzamel bij: Parkeerplaats tegenover Joriszorg
St. Jorisstraat in Oirschot (carpoolen)

Lezing 'Insecten, groots in het klein' op
dinsdag 14 juni
Bjorn van Lieshout kijkt niet naar insecten met het oog van
een bioloog, maar door de lens van de camera. De wereld
die hij ziet is een bijzondere plek van kleine wezens die in
staat zijn tot grootse dingen. Tijdens deze lezing neemt hij
je mee naar deze verborgen wereld. Aan de hand van
prachtige foto’s toont hij de onmiskenbare schoonheid van
deze kleine dieren en vertelt over alles wat hen zo
bijzonder maakt. Het is een lezing over verwondering en
passie.
Klik hier om je aan te melden (verplicht).
Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 14 juni
20.00 uur
Museum De Vier Quartieren
St. Odulphusstraat 11 in Oirschot

Wandeling 'In en om Oirschot' op donderdag
23 juni
Op donderdag 23 juni 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.
Het doel van deze wandeling is nog niet bekend.
Klik hier voor meer informatie.
Datum:
Tijd:

donderdag 23 juni
09.45 uur

Startpunt:

Parkeerplaats tegenover Joriszorg
St. Jorisstraat in Oirschot

Wandeling 'Naar de Moerputten' op dinsdag 28
juni
De Moerputten bij Den Bosch is een prachtig natuurgebied,
rijk aan vogelsoorten en met bijzondere planten en vooral
ook bekend omdat alleen hier het in West-Europa verder
niet voorkomende pimpernelblauwtje huist.
Gidsen van IVN 's Hertogenbosch weten alles van dit
gebied en laten ons deze avond dit prachtige gebied zien in
een wandeling van 2,5 uur.
Klik hier voor meer info en om je aan te melden (verplicht).
Datum:
Tijd:
Startpunt:

dinsdag 28 juni
18.45 uur
Parkeerplaats tegenover Joriszorg
St. Jorisstraat in Oirschot

Nu inschrijven voor jeugd IVN
Vanaf september start er weer een nieuw jaar van onze
jeugd IVN. Kinderen die volgend schooljaar in groep 6, 7 of
8 zitten kunnen daaraan meedoen. Elke 2e woensdag van
de maand is er dan voor de leden van de jeugd IVN een
leuke activiteit. Meestal zijn deze buiten, een enkele keer
ook binnen. En er zit een bezoek bij aan een heel leuk
museum in Tilburg.
Er zijn al wat inschrijvingen maar er is nog plaats voor een
aantal kinderen.
Lees hier alle informatie over de jeugd IVN. Dit is tevens
het inschrijfformulier. Schrijf je snel in!

Gezocht: leden werkgroep Communicatie
We zijn op zoek naar enkele IVN leden die actief willen
bijdragen aan de nieuw op te richten werkgroep
“communicatie”.
Doel van de werkgroep: ervoor zorgen dat IVN, onze
doelstellingen, onze werkgroepen en onze activiteiten
bekend zijn bij leden en niet-leden.
Middelen van de werkgroep: Website, Facebook,
Instagram, pers, ledenblad Vergeet Mij Niet, nieuwsbrief,
YouTube, publieksacties enz.
Gezocht: redactieleden, schrijvers, verslaggevers,
fotografen, webmasters, vormgevers, creatieve ideeën,
enz. Kortom: leden die IVN, onze werkgroepen en onze
activiteiten in de schijnwerpers willen zetten.
Interesse?
Neem dan contact op met Frans van Boekhold
(fvanboekhold@kpnmail.nl of 06-44852519)

Subsidie op een groen dak
In 2022 is het mogelijk via de gemeente subsidie aan te
vragen op de aanleg van een groen dak.
De planten op een groen dak nemen veel regenwater op,
wat anders via de regenpijp het riool in zou stromen. Een
groen dak is goed voor de biodiversiteit, bijv. omdat op de
plantjes allerlei insecten afkomen. En deze trekken op hun
beurt weer allerlei leuke vogels aan.
Ook werkt een groen dak isolerend (koeler in de zomer,
warmer in de winter) en is het geluiddempend. Bovendien
gaat een dak langer mee omdat de zon niet rechtstreeks
op de dakbedekking schijnt.
De subsidie bedraagt € 20 per m2 van 5 - 20 m2 en
daarboven tot 40 m2 krijg je € 25 per m2. De subsidie wordt
verleend vanuit gemeente Oirschot en Waterschap De
Dommel. Je meldt je eerst aan bij de gemeente, legt het
dak aan of laat dit doen en daarna ontvang je de subsidie.
De subsidiepot is beperkt, dus wees er snel bij!
Denk er aan dat een dak het gewicht van de plantjes en het

opgenomen water moet kunnen dragen. Meestal zal dit zo
zijn maar groene dak bedrijven kunnen dit voor je
vaststellen.
Kijk voor meer informatie op www.oirschot.nl/uw-eigengroene-dak.

Wil jij helpen bij de moestuin in Spoordonk?
In Spoordonk is gestart met een gezamenlijke moestuin,
voornamelijk gericht op kinderen en in combinatie met een
blote voetenpad en wat andere ontdekhoekjes voor
kinderen. Deze moestuin is achterin op het speelveldje aan
de Merodelaan/Beerseveld.
Dit initiatief is mogelijk gemaakt als onderdeel van de
biodiversiteitswedstrijd van de gemeente en Orbis uit 2019.
Ook maken o.a. 2 bloemvelden deel uit van dit project.
Men heeft nu een groepje vrijwilligers maar kan nog wel
wat hulp gebruiken. Woon jij in Spoordonk en wil je helpen
bij dit mooi initiatief? Dat kan natuurlijk met iets kleins en
eenmalige hulp is ook al heel fijn!
Meld je aan bij Ankie Latijnhouwers, tel. 06 46323023.

En verder nog:
•

Tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn onze
gewijzigde Statuten en het Huishoudelijk
Reglement goedgekeurd. Deze zijn nu te vinden op
onze website.

•

Op deze website staan cursussen van afdelingen
in Limburg en Brabant. Kijk maar eens of er iets
van je gading bij is, zoals de training 'Natuur doet
je goed' waarin je leert dementerende ouderen met
de natuur in aanraking te brengen.

•

Activiteiten en cursussen van KNNV Eindhoven
e.o. vind je op eindhoven.knnv.nl.

•

Voor 6 juni kun je weer een idee indienen voor
Natuur in eigen hand. Een goed idee levert € 5.000
subsidie op. Kijk hier voor meer informatie.

Naar de website van IVN Oirschot

