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Cultuurlandschap en zijn geschiedenis
lezing door Jan Timmers (i.s.m. erfgoedvereniging Dye van Best)
Tijd: dinsdag 12 februari van 20.00-22.00 uur
Locatie: Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best
Kosten: gratis
Mensen hebben in de loop van de
geschiedenis ingegrepen in het
landschap en het steeds meer
naar hun hand gezet. Er kwamen
wegen en paden, er verschenen
nederzettingen, land werd ontgonnen, er werden sloten gegraven en
in de beekdalen werden hooilanden in gebruik genomen. Allerlei ‘kunstwerken’ verschenen zoals voorden en bruggen, omheiningen, houtwallen en slagbomen. Door het ingrijpen van mensen ontstond in de loop der eeuwen ons cultuurlandschap. Vooral de agrarische bedrijfsvoering bepaalde de inrichting van
het cultuurlandschap en dat geldt tot op de dag van vandaag. Veel van
die landschapselementen uit het verleden zijn nog aanwezig. Waar vinden we die dan en welke sporen hebben verdwenen elementen achtergelaten?
Tijdens de lezing zal Jan Timmers ingaan op allerlei elementen van het
cultuurlandschap en het ontstaan ervan. Onder meer oude akkers, dorpen en gehuchten, wegen en paden, grenzen in het landschap en de inrichting van beekdalen zullen de revue passeren.

Voorleesmiddag over de wolf
Voor kinderen van 4 tot 8 jaar
Tijd: woensdag 13 februari van 15.00-16.00 uur
Locatie: Cultuurspoor, Raadhuisplein 30, Best
Kosten: gratis
Wist je dat er in Nederland op dit moment drie wolven leven? Ze leven
op de Veluwe, in Drente en Overijssel. De wolf leeft in een groot gebied
en ze eten herten, zwijnen en ander wild. De wolf leeft het liefst in gebieden waar geen mensen wonen. Hij kan ook grote afstanden afleggen.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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Ben je tussen de 4 en 8 jaar en vind
je het leuk om nog veel meer van
de wolf te weten te komen, kom
dan op deze woensdagmiddag
naar Cultuurspoor waar voorgelezen zal worden over de wolf. Je kan
ook nog in Cultuurspoor komen kijken naar de mooie tentoonstelling
over de wolf, de hondenfamilie en
prooidieren.

Beleef-de-seizoenen
Op donderdag 14 februari wandelen we het Rondje Mortelen – Zwartvoorden bij Oirschot. We vertrekken om 13.30 uur vanaf Prinsenhof,
Hoofdstraat 43, Best. Gratis voor leden; € 2,50 voor niet-leden.

Nieuwe aanhanger
Voor de landschapsbeheergroep
Op 18 december 2018 heeft Jan Ackermans, voorzitter van IVN Best, een
gloednieuwe aanhanger in ontvangst
mogen nemen. De landschapsbeheergroep gebruikt de aanhanger voor opslag en vervoer van de materialen, die
nodig zijn om in het veld te kunnen werken.
De aanhanger werd mogelijk gemaakt
door een donatie van “Stichting stimulering natuurprojecten omgeving Eindhoven”, door medewerking van studenten van het Baanderherencollege in
Boxtel en door de begeleiding van Jeroen Appeldoorn, docent op genoemde
school en IVN lid en coördinator van de
landschapsbeheergroep.
Een volledig verslag vind je op onze
website.
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Boomfeestdag
Dit jaar wordt die gehouden op 13 maart. De gemeente is druk bezig om
er samen met IVN Best een mooie dag van te maken. Dat kan niet zonder
de hulp van vrijwilligers.
Het duurt van 9.30 uur tot 12.30 uur met na
afloop koffie en gebak. De leerlingen van De
Paersacker en Sint Antonius gaan populieren
en waarschijnlijk iepen planten aan de Hooiweg, Ringweg en Driehoekweg. Cor Karsemakers doet samen met Wilco van de Berg
de schoolbezoeken.
Zin om mee te helpen op deze gezellige dag? Stuur een e-mailtje naar
secretariaat.ivnbest@gmail.com Liefst vandaag nog, maar in ieder geval
vóór 10 februari

Activiteiten van derden
IVN Best beschikt al enkele jaren over een wolvenkist. Deze kan gebruikt
worden om groepen kinderen op een actieve manier kennis te laten maken met de wolf. Voor de volwassenen was er een lezing op 30 januari.
Voor iedereen is er in de maand februari een tentoonstelling over de wolf
in Cultuurspoor (voorheen de bieb). En op 13 februari is er een voorleesmiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Wil je je nog meer verdiepen in de
wolf, kijk dan eens op deze site.
Wil je eens met een boot op excursie? Kijk dan op www.fogol.nl Hier vind
je de meest fantastische natuuruitstapjes naar bijvoorbeeld het nieuwe
Markermeer, naar de Wadden, naar de IJsselmonding.
Bij IVN Oirschot kun je meewandelen met “Speuren naar sporen van
edelhert en das” op 17 februari om 9.45 uur vanaf de parkeerplaats aan
de St. Jorisstraat te Oirschot. Lees meer.
En een lezing volgen over “Amfibieën in onze omgeving” op 19 februari
om 20.09 uur in Zaal Café het Vrijthof, Molenstraat 6 in Oirschot. Meer
info.

