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Wandeling: Prenten in de Pailjaart
Tijd: zondag 30 december van 13.30 – 16.00 uur
Start: parkeerplaats Den Ekker, Plus Erwin Kenter te Best
Kosten: gratis voor IVN-leden en €2,50 voor niet-leden
Op deze laatste wandeling van het jaar nemen de natuurgidsen Cor van
Esch en Marjel van Dijk u mee op zoek naar pootafdrukken in zand en
modder. Dieren zijn vaak niet direct te zien, maar hun prenten geven aan
dat ze wel in de Pailjaart leven. Natuurlijk hopen we op pootafdrukken
van de grootste bewoner: het edelhert. De Pailjaart ligt in de directe omgeving van de natuurbrug over de A2 tussen Best en Liempde. Het is een
complex van aanplantingen (populieren) van verschillende leeftijd, grotendeels met ruige onderbegroeiing en een rijke kruidenlaag. De onderbegroeiing bestaat voornamelijk uit de hazelaar, els en diverse wilgensoorten. Er staan bomen
als de eik, de grove den,
douglasspar, de lariks en
de berk. Overal door het
gebied lopen sloten.
Het is wel verstandig laarzen aan te doen, want het
gebied kan flink nat zijn.

Aanvullende informatie
De deelnemers verzamelen zich bij de parkeerplaats den Ekker om samen naar het beginpunt van de wandeling te rijden. Omdat het IVN voor
duurzaamheid is, wordt het gestimuleerd om met elkaar mee te rijden.
Maar dit is niet verplicht en de deelnemers regelen dit ter plekke. Als u
dichter bij het beginpunt van de wandeling woont dan bij de startplaats,
dan wordt u geadviseerd op onze website te kijken en eventueel een emailtje te sturen naar het secretariaat.

Activiteiten van derden
De IVN Zomerweek 2019 wordt gehouden van 2 t/m 9 augustus in de
buurt van Ootmarsum. Natuurliefhebbers van 7 jaar en ouder kunnen
hier aan meedoen. Als deelnemer of als vrijwilliger. Ben je geïnteresseerd
dan vind je alle informatie op deze website.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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Op vrijdag 28 december a.s. organiseert
Natuurwerkgroep
Liempde haar traditionele eindejaar busexcursie. Dit maal
gaat de reis richting Grave, naar
het natuurgebied Keent en de
Kraaijenbergse Plassen. De organisatie is in handen van Ton
Popelier en Toon Voets. Voor
meer informatie en aanmelden
klik hier.

Onderstaand een greep uit Stuifmeel, één van de nieuwsbrieven
van IVN:
 Iedereen die actief is bij IVN kan nu gratis leren over de natuur. En
over werken in de natuur. Meld je snel aan voor e-learning platform
Leer je groen! Lees verder
 Het duurzaamheidsweekend 2019 komt eraan! Van 29-31 maart in Oldebroek. Niet alleen praten, maar ook samen aan de slag. Lees verder
 Heb jij een passie voor natuurfotografie en vind je duurzaamheid belangrijk? Dan zijn wij op zoek naar jou! Maak kans op één van de 12
plekken om jouw natuurfoto in de nieuwe jaarkalender van IVN te
plaatsen. Lees verder
 In het vroege voorjaar 2019 willen we scholen en BSO's weer enthousiast maken voor moestuinieren. Daarvoor zoeken we in elke provincie IVN'ers die moestuingastlessen willen geven. Lees verder

Merry Christmas and a happy New Year!
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Joyeux Noël et Bonne Année!
iFeliz Navidad y Feliz Ano Nuevo!
I Migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno!
Gelukkig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar!

