Nieuwsbrief Juli 2019
Beste leden van IVN Bergeijk-Eersel,
Hierbij onze nieuwsbrief voor de zomer.
Wij wensen jullie veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Bestuur IVN Bergeijk-Eersel

Eerdere activiteiten
•
•
•
•

De Slootjesdagen voor de kinderen was een leuke activiteit waaraan circa 25
kinderen hebben deelgenomen.
Nachtzwaluwexcursie was geslaagd en er hebben circa 30 enthousiaste mensen aan
deelgenomen.
Natuurmarkt waar ook de IVN met 2 stands aanwezig was.
Ledenwandeling in Oud-Turnhout was gezellig en leerzaam met 25 deelnemers.

Zondag 4 augustus - Vlindertelling
De telling vindt plaats in de Natuurtuin en start om 13.30 uur.
Zondag 25 augustus - Weijerken wandeling (Weebosch)
De Weijerken wandeling start om 13.30 uur bij Buurthuis ’t Sant, Witrijtseweg 9 WeeboschBergeijk.
e wandeling duurt circa 1,5 uur en gaat over onverharde paden.
Zaterdag 31 augustus - Nachtvlindernacht
De nachtvlindernacht vindt plaats in de Natuurtuin en start om 21.00 uur.
Zondag 8 september - Plateaux lange doorstapwandeling
De lange doorstapwandeling start om 13.30 op de parkeerplaats bij de werkschuur van
Natuurmonumenten, Barrier 15a, 5571TV Bergeijk.
De wandeling duurt circa 2,5 uur en gaat over onverharde paden.
IVN kleding.
Om als IVN kenbaar te zijn is het goed dat de organisatoren van een activiteit tijdens deze
activiteit herkenbaar is door IVN-kleding.
Diegene die activiteiten organiseren maar nog geen IVN-kleding hebben kunnen dit

doorgeven aan Ruud Kox.
Ook als er mensen zijn die al IVN-kleding hebben maar hiervan geen gebruik maken
verzoeken we om deze kleding weer terug te geven.
Bestuur.
Onze voorzitter Ruud Kox heeft aangegeven na dit bestuursjaar te stoppen.
Het huidig bestuursjaar eindigt in maart 2020 bij de Algemene Leden Vergadering.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het bestuur,
dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met het bestuur via dit e-mailadres.
PR-werkgroep
Het bestuur wil graag een PR-werkgroep op gaan richten.
Voor deze werkgroep zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers.
Mocht u interesse hebben dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het bestuur via dit emailadres.

