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Wolven in Nederland
Lezing door Dick Klees
Tijd: woensdag 30 januari van 20.00-22.00 uur
Locatie: Cultuurspoor, Raadhuisplein 30, Best
Kosten: gratis voor IVN-leden- en bibliotheek-leden en €2,50 voor
niet-leden
Dick Klees is zelfstandig werkzaam als dier-ecoloog met specialisatie roofdieren en is eigenaar van de studio Wolverine, een van de
partners in Wolven in Nederland. De wolf is de laatste jaren regelmatig even terug in Nederland. Alle reden om dit prachtige roofdier
beter te leren kennen.
Tijdens deze interessante lezing krijgt u antwoorden op
vragen als: waar komt de wolf
voor en wat heeft hij nodig
om te kunnen overleven?
Kunnen we de wolf permanent terugverwachten in Nederland? En als dat zo is,
welke aanpassingen zijn er
nodig? Leer dit fascinerende roofdier kennen voordat hij definitief in Nederland terugkeert!
Tijdens deze avond zal ook de expositie over de Wolf in Cultuurspoor geopend worden.

Tentoonstelling over de Wolf
Tijd: 1 t/m 28 februari
Locatie: Cultuurspoor, Raadhuisplein 30, Best
Kosten: gratis
In onze kleine tentoonstelling in Cultuurspoor staan, naast de wolven zelf, ook de hondenfamilie en prooidieren centraal. Kom kijken
om je wolvenkennis bij te spijkeren.
Op dit moment leven er drie wolven in Nederland, twee vrouwtjes, die
op de Veluwe rondlopen en een derde wolf een “zwerver”, die zijn sporen
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achterlaat in Overijssel en Drenthe. Ze hebben een afgebakend territorium in een gebied dat mensvrij is en hun prooien bestaan uit herten,
zwijnen en ander wild. De wolf is een opportunist en voelt zich thuis in
zowel cultuurlandschap als natuurgebieden. Verwacht wordt, dat er niet erg
veel roedels in Nederland zullen komen,
de wolf heeft een groot territorium nodig. De wolf leeft in familieverbanden
en er is sprake van zorgzaamheid en samenwerking in de groep.150 jaar nadat
de wolf voor het laatst in Nederland was, komt hij terug. Er ontstond in
Europa steeds meer ruimte voor de natuur door ontvolking van het platteland. En prooien zijn er in overvloed. De wolf kreeg in de jaren tachtig
de status van bedreigde diersoort. Hij plant zich makkelijk voort en kan
ook vele afstanden afleggen.

Extra adverteerders/sponsoren
gezocht voor het Seizoenblad van IVN Best
Heeft u nauwe contacten met een of meer eigenaren/bestuurders
van een bedrijf of organisatie in Best? Vraag hem en/of haar of ze
dit jaar het Seizoenblad (en daarmee de bewustwording over de
schoonheid en het belang van de natuur) willen ondersteunen. Dat
kan al via een naamsvermelding (25 EURO voor 4 keer). Het blad verschijnt in drukvorm en daarnaast ook digitaal op de website. Een
positieve reactie ontvangen? Laat het bestuurslid Marian Alkemade
(marianivn@kpnmail.nl) snel weten en zij neemt verder contact op.

Cursus klompen maken
Stichting Brabantse Klomp organiseert in het voorjaar een cursus handgemaakte klompen. Tijdens acht cursusavonden bij de Gasthuishoeve in
Sint-Oedenrode worden de vaardigheden geleerd. De cursus is opgezet
om beginners de eerste beginselen van het klompen maken te leren.
Naast een theoretisch gedeelte, worden de cursisten aan het werk gezet
door klompenmaker Carel Jeuken. De beste cursusklomp krijgt de wisselbokaal ‘De Beste Brabantse Klomp’ uitgereikt. Lees meer!

