Nieuwsbrief
31 oktober 2018
Jaargang 7 / Nummer 22

Doe mee aan de enquête ‘Duurzaam voedsel voor Bestenaren; slim
bezig met je lijf én de aarde’.
Ambitieus gezamenlijk project van IVN Best en Best Duurzaam.
De manier waarop we ons voedsel produceren en distribueren
heeft een enorme impact op natuur, landschap, biodiversiteit en
klimaat. Vanuit IVN Best en Best
Duurzaam is daarom een gezamenlijke projectgroep opgericht
die onderzoekt of hier een positieve verandering te bewerkstelligen is. Insteek is dat we als burgers meer regie willen hebben.
Meer kwalitatief, lokaal geproduceerd voedsel met respect voor natuur/biodiversiteit/landschap, makkelijker beschikbaar voor u in Best.
Her en der in Nederland zijn succesvol vergelijkbare initiatieven gestart.
Voordat we beginnen is het uiteraard belangrijk om te weten wat u op
prijs stelt.
Nieuwsgierig geworden?
Iedereen, maar vooral degenen die meer grip wil krijgen op de herkomst
van zijn voedsel, en/of, de manier waarop dit voedsel geproduceerd/gedistribueerd wordt, nodigen we uit om de enquête in te vullen. U kunt de
enquête vinden via de website van IVN en Best Duurzaam. Of ga er hier
rechtstreeks naartoe.

Nieuwkomers in de Brabantse natuur
Lezing door Mari de Bijl
tijd: donderdag 8 november van 20.00-22.00 uur
locatie: 't Tejaterke, Max de Bossustraat 1 te Best
kosten: gratis voor IVN-leden en €2,50 voor niet-leden
Mari de Bijl is alweer 38 jaar actief in de natuurbescherming voor Brabants Landschap. Ook schrijft hij al een jaar of acht een column in het
Eindhovens Dagblad over de natuur.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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Op deze avond gaat Mari iets vertellen over nieuwkomers in onze Brabantse natuur. Dat zijn er nogal wat. Veel dieren komen vanzelf zoals de
hoornaarwesp en de sikkelsprinkhaan.
Ook een nieuwkomer is de steenmarter.
Mari vertelt over het boomkikkerproject dat heeft gelopen bij Brabants
Landschap. Is het project geslaagd? Hoe staat het er nu voor met de
boomkikker?
Dan zijn er de tamme varkens
die een paar jaar in een dicht
met gras begroeid bos van Brabants landschap hebben gescharreld. Van wie waren die
varkens en waarom liepen ze
juist in dat bos? Wat gaat er
met de wilde zwijnen gebeuren
nu de Afrikaanse varkenspest
nadert?
Als laatste onderwerp komt de das aan de orde. Waarom is er een projectje gestart om weesdassen te plaatsen op de Herbertusbossen?
Bent u ook nieuwsgierig geworden naar de antwoorden op al deze vragen? Kom dan naar deze interessante lezing van Mari de Bijl.

Beleef-de-seizoenen
Op donderdag 15 november wandelen we het Rondje Aarlesche Heide.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Plus Erwin Kenter
aan Den Ekker in Best. Gratis voor leden; € 2,50 voor niet-leden.

Activiteiten van derden
IVN Oirschot organiseert op 13 november om 20.00 uur in De Enck de
lezing “De grote wereld van de kleine insecten”. Lees meer En op 18 november om 10.00 uur een foto-wandeling. Lees meer.
IVN Nederland organiseert een aantal dialoogbijeenkomsten met als
thema “Samen meer bereiken”. Alle IVN leden kunnen eraan meedoen.
Lees meer..
Zin in een natuurreis naar Diepholz om kraanvogels te spotten? Klik hier.

