Beste leden van IVN Bergeijk-Eersel,
Hierbij onze nieuwsbrief van oktober 2019.
Als bijlage is de notulen van de ALV van 2019 toegevoegd.
Wij wensen jullie veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Bestuur IVN Bergeijk-Eersel

Nieuwsbrief oktober 2019
De afgelopen tijd zijn hebben weer een aantal activiteiten plaats gevonden. De
Dagvlindertelling, De wandeling op de Weijerken in de Weebosch, de Nachtvlindernacht, en
de lange Doorstapwandeling op het Plateaux-Hageven.
Ook de komende periode staan weer verschillende activiteiten gepland:
Paddenstoelenwandeling voor jong en oud
Al zijn ze er het hele jaar, toch geldt oktober als dé tijd waarin heel veel paddenstoelen te
vinden zijn. Op zondag 20 oktober nemen natuurgidsen van IVN Bergeijk/Eersel u graag mee
de natuur in om u in te wijden in de geheimen van zwammen en schimmels.
De vliegenzwam is een paddenstoel die je al van veraf ziet staan, maar andere soorten ontdek
je eerder op de geur. Verder zijn er hele kleine zwammetjes, zo groot als een knopspeld, en
hele grote, van het formaat voetbal.
Deze wandeling is geschikt voor alle leeftijden. Neem een spiegeltje mee om de
paddenstoelen van de onderkant te kunnen bekijken. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de
parkeerplaats, Witrijt 28 te Bergeijk. Aanvang 13.30 uur. Vooraf aanmelden verplicht i.v.m.
koffie of thee, en soep!! . Voor meer informatie: info.ivnbe@gmail.com. De wandeling duurt
ongeveer 2 uur.
De bever terug in Oost-Brabant
Lezing door Marcel Cox waarin hij ingaat op hoe de bever weer langzaam terugkomt in het
Nederlands landschap en ook weer in Oost Brabant wordt waargenomen.
De lezing vindt plaats in De Wingerd op 7 november om 20.00 uur. De lezing is voor IVN
leden gratis.

Rabo Club Actie.
Binnenkort start weer de Rabo Club Actie. Ook het IVN Bergeijk/Eersel doet hier weer aan
mee als ook de Natuurtuin. Stem op deze verenigingen, de bijdrage van de Rabobank zorgt
jaarlijks weer voor extra financiële middelen. Indien u een stemcode heeft kunt u stemmen via
www.Rabobank.nl/clubsupport alvast bedankt voor uw stem!
Schoonmaken DeWingerd
De Natuurtuin is naarstig op zoek naar vrijwilligers die een aantal keer per jaar willen
meehelpen met het schoonmaken van ons clubgebouw De Wingerd. Geïnteresseerden kunnen
zich hiervoor aanmelden.

