Fwd: Fwd: Wees er ook bij: streekroute Levende Beerze op 25 sept. 2022

Beste heer, mevrouw,
Op zondag 25 september 2022 organiseren we als gebiedspartners een ﬁetsexcursie rondom de beek De Kleine Beerze. In deze e-mail vindt u hierover
meer informa�e. Wij nodigen u graag uit voor deze streekroute die eerder eind november 2021 stond gepland. Door de geldende coronamaatregelen kon
dit toen niet doorgaan.
Kom een kijkje nemen en beleef de streek!
Over een aantal jaren ziet het landschap rondom de beek de Kleine Beerze tussen Vessem, Middelbeers en Oostelbeers er heel anders uit. Waterschap De
Dommel werkt met uw organisa�e als samenwerkingspartner aan een landschap dat tegen een stootje kan. We richten de beek en het beekdal opnieuw
in. Het is en blij� daardoor hier goed wonen, werken, leven en ontspanning. Voor jong én oud! Zet daarom alvast zondagmiddag 25 september 2022 in de
agenda om dit zelf te (her)ontdekken.
U komt toch ook?
De uitdagingen waar we als gebiedspartners voor staan, zijn ingewikkeld en vragen om een totaalaanpak; op inhoud maar ook over de eigen grenzen van
onze organisa�es heen. We werken allen hard aan een mooi eindresultaat en lichten hiervan een klein �pje van de sluier op �jdens de ﬁetsexcursie. Start
van deze excursie is tussen 13.00 – 17.00 uur bij de Spekdonken aan de Heikesestraat 8A in Vessem. De leuke, lekkere en leerzame streekroute van
ongeveer 13 kilometer is per ﬁets. De route is op eigen gelegenheid en op eigen ﬁets. In de route zijn onder andere stops te maken bij het voedselbos
Staminee d’n Eigenwijze in Vessem. Op www.levendebeerze.nl en in de pdf in deze e-mail vindt u meer informa�e.
Wees vrij om deze uitnodiging door te sturen naar andere geïnteresseerden!
Oﬃciële oplevering voorjaar 2023
Deze streekroute organiseren we in opmaat naar de oﬃciële oplevering van het project. Die willen we in het voorjaar van 2023 organiseren. U ontvangt
hiervoor t.z.t. een uitnodiging.
Vragen?
Wij ontmoeten u graag zondagmiddag 25 september a.s. Hee� u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar kleinebeerze@dommel.nl
Met vriendelijke groet,
Namens projec�eam Levende Beerze
Eric Schellekens
Projectleider Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
www.dommel.nl

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
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