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Vrijdag 20 januari 2020

Agenda
Maandag
Zaterdag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag

13 januari
18 januari
21 januari
21 januari
24 januari

20.00 uur OR vergadering
Oud papier
19.00 uur MR vergadering
Juf Marjolein jarig
Infootje 10

Mini gemeente
We zijn weer bij elkaar gekomen op woensdag 8 januari jl. en hebben met
elkaar gesproken over het buitenspeelgoed en over Exova (MATH). De
volgende mini gemeente is op 5 februari.

Uitnodiging Boerenbruiloft
Als bijlage vind u de uitnodiging voor de boerenbruiloft van Gijs en
Roos. Deze vindt plaats op 01 februari 2020 om 15.00 uur in Cafézaal de Wielerbaan.

IVN
Aan alle leden van IVN Cranendonck.
De Wandelwerkgroep nodigt alle ivn-ers met partners, vrienden en familie
uit voor de jaarlijkse snertwandeling. Op zondag 12 januari is het zover. Om
13.30 uur staan de gidsen klaar op de grens van Brabant en Limburg, bij het monument aan
de Geuzendijk. Dat is de verbindingsweg Budel/Weert.
We hebben een prachtige wandeling voorbereid in de Budeler Bergen. Het terrein is
eigendom van Defensie en er worden nog steeds oefeningen gehouden, ook nu de
legerplaats is gesloten voor Defensie. Je vind hier zandverstuivingen, naald- en loofbossen,
een licht glooiend terrein, mooie vergezichten en veel soorten mos.
2020 wordt voor IVN Cranendonck het jaar van de heide. Een heleboel activiteiten zullen
er rondom dit thema worden aangeboden. Tijdens de snertwandeling komt de heide
natuurlijk in beeld. Lang zal er niet bij worden stilgestaan: het is zoals gebruikelijk een
doorstapwandeling. In de korte pauze is er de bekende heerlijke erwtensoep voor 1 euro.
Aanmelden is niet nodig.
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We wensen iedereen een gezellige jaarwisseling en natuurlijk een geweldig 2020.
Tot ziens op 12 januari.
Wandelwerkgroep IVN Cranendonck:
Angela Krops, Toon van Seggelen, Wiel Zentjens, Philomene Timmermans en Nel Meulman

OUD PAPIER
Op zaterdag 18 januari staat de oud papiercontainer van 13.00 tot
14.00 uur op het St. Cornelisplein. Wij verzoeken u het oud papier
netjes achter in de container op te stapelen.
Hulpouders : Jaspers (Lore) & Kees (Teuntje)

Wij feliciteren… (vrijdag 10 jan t/m vrijdag 24 januari 2020)
Datum:
17 januari

Naam:
Benthe van Lieshout

Leeftijd:
8

Wij wensen de jarige een hele fijne dag toe!
Team OBS ’t Lange
NB Als bijlage vind u de uitnodiging van de boerenbruiloft.

OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416

2

Natuureducatie IVN
Bij het IVN staat Beleef de natuur voorop. Alle werkgroepen die met hun leden activiteiten
organiseren voor volwassenen en kinderen (zoals schoolgidsenwerkgroep, wandelwerkgroep,
cursuswerkgroep, vogelwerkgroep) zijn hier mee bezig.
Voor al deze actieve leden biedt het IVN Cranendonck een programma aan waar die Natuurbeleving
voorop staat.
Natuurbelevingen ervaren en delen.
Hoe gaan we dat doen? In het programma gaan we natuurgebeurtenissen beleven en daar kennis
van opdoen om dat later bij IVN-activiteiten weer te kunnen delen met jong en oud. En dat beleven
doen we het liefst buiten (door een excursie) maar ook binnen (met een presentatie) om gericht
onderwerpen te kunnen behandelen om ze later buiten te ervaren.
Het gaat veelal over Natuurbelevingen waar relaties tussen flora en fauna in samenhang met hun
biotoop centraal staan.
Over het jaar verdeeld, bieden we 3-4 modules (telkens met een presentatie-avond en een
excursiedag-deel) aan waar geïnteresseerde actieve leden aan kunnen deelnemen.
Dit programma wordt uitgevoerd met hulp van de Wandelwerkgroep. Het educatieprogramma
maakt onderdeel uit van het jaarprogramma van de Wandelwerkgroep. Naast genoemde activiteiten
voor de actieve leden organiseren we ook activiteiten voor het brede publiek en overige leden van
het IVN.
Voor 2020 kiezen we als thema: de Heide in Cranendonck .
In de afgelopen jaren heb ik intensief de heidegebieden in Cranendonck bezocht, bestudeerd en
gefotografeerd. Mijn passie en alles wat ik daarbij beleefd en gefotografeerd heb, wil ik graag
inbrengen en gebruiken bij deze activiteiten.
Planning Modules
Ø Voorjaar – maart-april
Ø Voorzomer –eind mei- juni
Ø Zomer – augustus
Ben je geïnteresseerd om aan dit educatieprogramma deel te nemen, meld je dan aan bij
w.zentjens@chello.nl, o.v.v. je naam en e-mailadres. Bij iedere module wordt je dan uitgenodigd om
mee te doen.
Met dit programma willen we ook graag nieuwe actieve leden werven. Deze gaan we nog via een
artikel in het HAC/Grenskoerier benaderen.
IVN Cranendonck
Namens de Wandelwerkgroep, Wiel Zentjens
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