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Doorstapwandeling Landgoed Heerenbeek
Tijd: zondag 17 februari van 13.30-16.00 uur
Start: 13.30 uur Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best
start fietsers: 13.45 uur Herberg De Schutskuil, Oude Grintweg 100,
Oirschot
Kosten: gratis voor IVN-leden en €2,50 voor niet-leden
Natuurgidsen Jeroen Appeldoorn en
Henk van Kessel nemen u mee naar
landgoed Heerenbeek. Het landgoedbos is relatief oud en bestaat
voor driekwart uit vochtig loofbos.
Het is een zeer gevarieerd gebied
met weilanden, mooie bospercelen
en een bijzondere grenswal. Hier staan vooral populieren. De vochtige
bodem wordt veroorzaakt door leemlagen in de bodem. Planten die er
voorkomen zijn o.a.: bosanemoon, eenbes, slanke sleutelbloem en grote
keverorchis. Daarnaast vinden we er de boskortsteel, zwarte rapunzel,
gulden boterbloem, kleine valeriaan en schaafstro. Voorkomende broedvogels zijn o.a.: boom- en torenvalk, houtsnip, bos- , rans- en steenuil.
Doe stevige schoenen aan!

Aanvullende informatie
De deelnemers verzamelen zich bij Prinsenhof 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. Het startpunt voor fietsers is bij herberg de Schutskuil. 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 e-mailtje te sturen naar het secretariaat.

Beleef-de-seizoenen
Op donderdag 14 februari wandelen we het Rondje Mortelen – Zwartvoorden bij Oirschot. En op donderdag 7 maart het Rondje Aanschotse
Beemden in Eindhoven. We vertrekken om 13.30 uur vanaf Prinsenhof,
Hoofdstraat 43, Best. Gratis voor leden; € 2,50 voor niet-leden.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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Groencursus “De vier seizoenen” - Lente
door Rini Kerstens
Op de breedtegraad waar wij wonen, kennen we verschillende seizoenen. De natuur is dan telkens weer anders, ander licht, andere planten
en dieren. Maar steeds is het de moeite waard. Tijdens deze groencursus
beleven we de seizoenen in vier blokken met telkens 3 lesavonden en 2
excursies. De lesavonden bestaan uit een geïllustreerde inleiding en een
aantal kleine, praktische opdrachten. Ze vormen de basis en de achtergrond voor de excursies. De excursies worden gehouden in de directe
omgeving van Best. Doel van deze groencursus is om kennis te maken
met de verschillende gezichten van de natuur dicht bij huis, om meer in
de natuur te leren zien en iets van de samenhang te ontdekken.
De 3 informatieve avonden in 't Tejaterke (Max de Bossustraat 1,
Best) zijn op:
donderdag 14 maart van 20.00-22.00 uur
donderdag 28 maart van 20.00-22.00 uur
donderdag 11 april van 20.00-22.00 uur
De 2 excursies (plaats wordt bepaald tijdens de cursus) zijn op:
zaterdag 16 maart van 09.30 – 12.00 uur
zaterdag 30 maart van 09.30 – 12.00 uur
Intekenen per seizoen is mogelijk,
maar natuurlijk ook
voor alle vier de seizoenen tegelijk. Het
maximaal aantal
deelnemers voor de
cursus is 30. Aanmelden kan via de
website van IVN
Best,
www.ivn.nl/best. De
kosten zijn voor IVNleden 15 euro, nietleden 30 euro.
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Op zoek naar “Groene Woud Lopers”......
IVN cursus voor kinderen van 9 tot 12 jaar
Voor kinderen, die erg geïnteresseerd zijn in de natuur en graag meer
willen weten over de natuur, organiseert IVN Best een cursus, waarin beleving, bezig zijn in de natuur en kennis opdoen over de natuur, centraal
staat.
De cursus bestaat uit een informatieavond op 10 april en 6 woensdagmiddagen van 15.00-17.00 uur op : 17 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni, 19 juni
en een afsluiting op 3 juli. De onderwerpen, die aan bod komen zijn sporen, planten, duurzaamheid, water en vogels.
De cursus wordt op verschillende locaties in en rond Best gegeven, buiten in de natuur. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen naar die
locaties brengen en weer ophalen. Men hoeft geen lid te zijn van IVN Best
om mee te doen.
Op de site van IVN Best staat alle benodigde informatie en de wijze
waarop kan worden ingeschreven. Er kunnen zich maximaal 20 jongens
en meisjes opgeven en bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus vanaf
begin april van start.
De kosten bedragen € 20. De cursus wordt afgesloten met het overhandigen aan de deelnemers van een diploma “Groene Woud Loper”.

Activiteiten van derden
Gratis workshop Crowdfunding voor natuurinitiatieven op 12 maart
2019 van 19.15 uur tot 21.45 uur in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Alle informatie en aanmelden vind je hier.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ongeveer ter
grootte van een tennisbaan. Het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en andere kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Ook
graag een Tiny Forest in je achtertuin? IVN stelt een handboek, online
instructievideo’s en een bedrag van € 1.000,- beschikbaar voor 50 particulieren. Lees hier verder.

