Amfibieën Werkgroep

Onze actieve Amfibieën Werkgroep zoekt voor haar werk
zaamheden enthousiaste mensen die de koudbloedige
diertjes een warm hart toedragen. Tijdens het veldwerk gaan
we op pad om verschillende soorten kikkers en salamanders
te inventariseren. Liefhebbers kunnen contact opnemen via
e-mail: ivnrooi@gmail.com

Vlechtheggen Werkgroep

Insecten
Nachtvlinders Werkgroep
Er bestaan honderden soorten nachtvlinders. Met behulp
van licht en een groot doek inventariseren en fotograferen
we de nachtvlinders. Dit doen we een keer per maand op
woensdagavond. Voor exacte data zie www.ivnrooi.nl

Heggenvlechten is een oud ambacht dat weer in opkomst is.
IVN Sint-Oedenrode heeft samen met Roois Landschap zelfs
een wedstrijdteam dat meedoet met de NK Maasheggen
vlechten op de tweede zondag van maart. Meer informatie
hierover op www.maasheggen.nl

Bijenhotel Bees, Bed & Breakfast
Het bijenhotel met aanliggende bloementuin staat bij
natuurpoort De Vresselse Hut. Hier vinden wilde bijen hun
nestgelegenheid (bed) en voedsel (breakfast). Breng eens
een bezoekje en kom meer te weten over wilde bijen.

Vogels
Weidevogel Werkgroep Rooi NB29
Ieder voorjaar zetten ruim 25 vrijwilligers zich in voor de
kievit, grutto, wulp, scholekster en akkervogels. Als je een
keertje mee wil lopen om ook te genieten van de prachtige
weide-en akkervogels, stuur een mail: ivnrooi@gmail.com

Oeverzwaluwwand Landgoed De Rijt

In 2018 heeft IVN Sint-Oedenrode deze wand gerealiseerd. De
wand vraagt jaarlijks terugkerend onderhoud. In 2019 hebben
er al negentig paar oeverzwaluwen gebroed. Een mooi broedsucces in een prachtige omgeving.

Steenuilen Werkgroep
Deze werkgroep controleert de nestkasten op een 50-tal
locaties. In de zomermaanden maken we de kasten schoon
of herstellen ze. Weet jij in Sint-Oedenrode steenuilen te
wonen, geef dit dan aan ons door via ivnrooi@gmail.com

Activiteiten 2020
Met IVN Sint-Oedenrode
beleef je de natuur…
al meer dan 20 jaar!
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Activiteiten 2020 | IVN Sint-Oedenrode
Mini-cursus Kijken en Kieken: natuurfoto’s maken (1)
zondag 19 januari 2020; 10:00-13:00 uur
locatie volgt via media, www.ivnrooi.nl en facebook

Nachtvlindernacht
zaterdag 29 augustus 2020; 20:00-0:00 uur
Landschapscamping De Graspol, Bakkerpad 17, Nijnsel

Mini-cursus Kijken en Kieken: natuurfoto’s bespreken (2)
woensdag 29 januari 2020; 20:00-22:00 uur
Handboogvereniging, Industrieweg 18, Nijnsel

Herfstwandeling ‘Grenzen van Rooi’ (3)
zondag 18 oktober 2020; 9:30-12:00 uur
vertrek Ritaplein, Boskant

Natuurfilms ‘Het Groene Woud, Brabant tussen steden’ en
‘Zandpaden’ - Mark Kapteijns
i.s.m. HeemNatuurgroep en Natuurwerkgroep Liempde
dinsdag 18 februari 2020; 20:00-22:00 uur
Odendael, zaal Maas en Dieze, Odendael 1, Sint-Oedenrode

Nacht van de Nacht - diner met natuurquiz
zaterdag 24 oktober 2020; 19:00-22:00 uur
Miss Hyacinth, Damianenweg 26, Sint-Oedenrode

Voorjaarswandeling ‘Grenzen van Rooi’ (1)
zondag 29 maart 2020; 9:30-12:00 uur
vertrek waterwingebied Achterste Hermalen
Fietstocht ‘Door het beekdal van De Aa’
maandag 13 april 2020 (2e Paasdag); 9:00-12:30 uur
vertreklocatie volgt via media, www.ivnrooi.nl en facebook

Natuurwerkdag - Actief bezig zijn in de natuur
zaterdag 7 november 2020; 9:00-12:00 uur
informatie volgt via media, www.ivnrooi.nl en facebook
Winterwandeling ‘Grenzen van Rooi’ (4)
zondag 27 december 2020; 9:30-12:00 uur (3e kerstdag)
Logtenburg / Laarsweg, Sint-Oedenrode

IVN Sint-Oedenrode wil bijdragen aan een duurzame
samenleving door mensen in haar werkgebied te betrekken
bij natuur, milieu en landschap. Wij doen dit door het orga–
niseren van wandelingen, lezingen en buitenactiviteiten.
Goed opgeleide natuurgidsen begeleiden de activiteiten
en enthousiaste werkgroepen zorgen voor inventarisatie en
bescherming van diverse diersoorten.

Kruidenwandeling met picknick
zondag 24 mei 2020; 10:00-13:00 uur
locatie volgt via media, www.ivnrooi.nl en facebook
Vogelwandeling met natuurontbijt (€ 5,- p.p.)
zondag 7 juni 2020; 6:00-9:00 uur
locatie volgt via media, www.ivnrooi.nl en facebook

Zomerwandeling Grenzen van Rooi (2)
zondag 2 augustus 2020; 9:30-12:00 uur
Vresselse Hut, Vresselseweg 33, Nijnsel

Actuele informatie op www.ivnrooi.nl of op onze Facebookpagina
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Waterdiertjes scheppen - ‘Op zoek naar kikkers & slakken’
voor kinderen met (groot)ouders / verzorgers
zondag 17 mei 2020; 10:00-12:00 uur, Dommelpark (De Neul)

Zomerse fietstocht ‘Weidevogels en boerenzwaluwen’
fietsen door boerenland
woensdag 8 juli 2020; 19:00-22:00 uur
vertrek Markt Sint-Oedenrode

Vleermuizen Werkgroep
In de periode maart tot
oktober inventariseren IVN
Sint-Oedenrode en Het Roois
Landschap de vleermuizen
met bat-detectors en hangen
ze speciale vleermuiskasten
op. Meer informatie via
ivnrooi@gmail.com

IVN Biowalking Sint-Oedenrode

voor mensen met COPD, diabetes type 2, hart- en
vaatziekten.
In het voor- en najaar wandelt een groep deelnemers elke maand door de mooie natuur van
Sint-Oedenrode onder begeleiding van een IVNgids en een zorgverlener.
Meer informatie op www.ivnrooi.nl of op te vragen
via: biowalking.ivnrooi@gmail.com

Lid worden?
Het lidmaatschap voor een IVN-lid bedraagt € 24,- per jaar.
Een gezinslid kan lid worden voor € 12,- per jaar. Aanmelden
kan via het aanmeldingsformulier op: www.ivnrooi.nl
Het rekeningnummer is: NL89 RABO 0103 4198 53 t.n.v. IVN
Sint-Oedenrode.

Contact

Secretariaat IVN Sint-Oedenrode
Dreesstraat 12, 5491 CH Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 95 31 / M 06 - 30 08 86 81
E ivnrooi@gmail.com
I www.ivnrooi.nl / F facebook.com/ivnrooi

