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Herfstwandeling Landgoed Baest
tijd: zondag 28 oktober van 09.30– 12.00 uur
start: parkeerplaats den Ekker, Plus Erwin Kenter te Best
kosten: gratis voor IVN-leden en €2,50 voor niet-leden
o.l.v.: Petra van Dorp en Kathy Hesen, natuurgidsen
Zin in een mooie herfstwandeling door Landgoed Baest?
Struinen door de bladeren,
genieten van het mooie kleurenschouwspel om je heen.
Kastanjes, beukennootjes en
eikels op de slingerpaadjes
door het bos. Laat je verrassen door de paddenstoelen,
die overal tevoorschijn komen. De herfst is prachtig met al zijn geuren en kleuren.

IVN Best doet ook mee

Landelijke natuurwerkdag
Tijd: zaterdag 3 november van 10.00 tot 15.00 uur
Plaats: Kruisbeemdenweg / Pailjaartseweg
Kosten: Geen
De werkgroepen “landschapsbeheer” en “jeugd” van IVN Best organiseren in het kader van de jaarlijkse natuurwerkdag een dagje werken in de natuur. Zin om te helpen? Van 10.00 uur tot 15.00 uur bent
u van harte welkom.

Over de werkzaamheden
Dit jaar ligt het werkterrein in de Pailjaart, een stukje van De Mortelen.
Hier liggen enkele weilandjes met een houtwal erom heen. Het is een
duidelijk voorbeeld van hoe Best er 50 jaar geleden uitzag. Het was er
nat, dus in de zomer werd er gehooid. En in de winter werd er hout gezaagd voor in de kachel.
De weilandjes met houtwallen moeten bewaard blijven, zodat we kunnen
blijven zien hoe Best vroeger was. Doen we niets dan groeit alles dicht en

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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wordt het een bos. Daarom gaan we de houtwal snoeien, zodat de weilandjes de komende jaren weer veilig gesteld zijn. De houtwal is groot.
Dus er is voldoende werk voorhanden.

Over de weg ernaar toe
Kom naar de hoek Kruisbeemdenweg / Pailjaartseweg. Hier kunt u de
auto parkeren en is het nog 200 meter lopen. Fietsers rijden vanaf hier
de Pailjaartseweg in en volgen de bordjes.

Over het eten en drinken
IVN Best zorgt voor de benodigde materialen en gereedschappen. Bovendien zorgt IVN Best voor eten en drinken op die dag. Koffie met iets lekkers, soep, pannenkoeken en na afloop iets fris. Deelnemers hoeven dus
niets mee te nemen. Wel wordt aanbevolen om oude kleren aan te doen
en stevige schoenen/laarzen.
Let op: graag even aanmelden via website www.natuurwerkdag.nl

In ’t Tejaterke

Werkgroep Natuurfotografie IVN Best exposeert
tijd: zaterdag 3 en zondag 4 november van 14.00-17.00 uur
locatie: 't Tejaterke, Max de Bossustraat 1 te Best
kosten: gratis
Hierbij nodigen wij u uit, als Werkgroep Natuurfotografie van IVN Best,
om onze foto-expositie te bezoeken. Wij willen u door middel van deze
expositie laten genieten van de prachtige foto's en hopen u te enthousiasmeren en te stimuleren om zelf de natuur in te gaan en te beleven.
Bijna alle getoonde foto’s zijn gemaakt in Best en omgeving. Naast de
foto’s, die worden geëxposeerd, wordt ook doorlopend een fotocollage
van al het werk op een groot scherm gepresenteerd.
De Werkgroep Natuurfotografie IVN Best bestaat 5 jaar en wij hebben
als thuisbasis ’t Tejaterke in Best. Momenteel bestaat de werkgroep uit
20 leden en wij beoefenen onze hobby fotografie met veel plezier uit,
dit in combinatie met belangstelling voor de natuur.
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Duurzaam eten? Natuurlijk Bewust!
tijd: zondag 4 november van 14.00-16.30 uur
locatie: Buutvrij voor de hele Pot, Heuveleindseweg 6C te Best
kosten: gratis
Wij worden veelvuldig geconfronteerd met het begrip duurzaamheid. In eerste instantie denken de meeste mensen dan aan zonnepanelen, op tijd het licht uit doen, niet te lang douchen. Maar het
begrip duurzaamheid omvat veel meer. Het gaat ook om zorg voor
de natuur.
Velen zullen bij het horen van het woord duurzaamheid een gevoel van
irritatie krijgen. Met als verzuchting: “daar beginnen ze weer”. Anderen
zijn vanuit idealisme aan de slag gegaan om een bewustwordingsproces
op gang te brengen. Maar voor iedereen is het een win-win situatie: goed
voor zowel de natuur als uzelf.
Een van de grootste vervuilers en energievreters is de productie van consumptievlees. Vlees eten op een schaal zoals heden ten dage gebeurt, is
zowel schadelijk voor het milieu/natuur als de mens. Dit is een gegeven.
Onder het motto : Natuurlijk Bewust willen wij in Best een bewustwording op gang brengen rond het thema VLEES ETEN.
Een keertje anders koken, makkelijk, snel en toch lekker. Laat u verrassen
en kom naar de proeverij Natuurlijk Bewust. Na deze middag zult u meer
inspiratie en kennis hebben over het omgaan met de consumptie van
vlees. Om makkelijk aan de slag te kunnen gaan, krijgt u na de proeverij,
behalve de recepten, ook een mooi startpakket.
Tot ziens!
Werkgroep Natuurlijk Bewust.
Een initiatief van ………………………

En van ……………………………………

