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Afval
lezing door Mark Donders
Tijd: dinsdag 19 maart van 20.00-22.00 uur
Locatie: 't Tejaterke, Max de Bossustraat 1, Best
Kosten: gratis voor IVN-leden en €2,50 voor niet-leden
Mark Donders is projectleider afval van de afdeling beheer van de Gemeente
Best.
Wie kent niet de opmerking
op een verjaardagsfeestje
dat het helemaal geen zin
heeft om afval te scheiden,
omdat aan het eind van de
rit toch alles op één grote hoop wordt gegooid? Om dat misverstand uit
de weg te ruimen, organiseert IVN Best een lezing over afval. Dat er van
tuinafval compost wordt gemaakt, die gratis op de gemeentewerf kan
worden opgehaald, is vrij algemeen bekend. Maar wat gebeurt er met
luiers, met plastic/metaal/drankkartons, met groente-/fruit-/tuinafval,
met glas en vooral met restafval? In een PowerPoint presentatie, met bewegende beelden gaat Mark Donders hier uitgebreid antwoord op geven. Hij laat ons ook zelf oefenen met het scheiden van afval. Na deze
presentatie zal het duidelijk zijn dat afval op grote schaal wordt gerecycled tot allerlei bruikbare grondstoffen. Afval is dan ineens kostbaar materiaal dat men kan hergebruiken. Dit is een belangrijke wetenschap in
een tijd dat er nog steeds veel voedsel wordt weggegooid en open water
ernstig vervuild begint te raken met plastic.
IVN Best wil met deze lezing inzicht verschaffen in de diverse afvalstromen en een bijdrage leveren aan de motivatie om zo zorgvuldig mogelijk
afval te gaan of blijven scheiden.

Groencursus “De vier seizoenen” - Lente
door Rini Kerstens
Drie informatieve avonden in 't Tejaterke (Max de Bossustraat 1,
Best) op: donderdag 14 maart, donderdag 28 maart en donderdag
11 april. Van 20.00-22.00 uur.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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Twee excursies (plaats wordt bepaald tijdens de cursus) op: zaterdag 16 maart en zaterdag 30 maart. Van 09.30 – 12.00 uur
Voor meer info en aanmelden klikt u hier.

Beleef-de-seizoenen
Op donderdag 7 maart wandelen we 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.

Een walnoot in de Koetshuistuin
Op de ledendag in 2018 is via een loterij € 200 opgehaald. We hebben
afgesproken dit bedrag te besteden aan een boom voor de inwoners van
Best. Daarom schenken we de 200-jarige gemeente een walnoot.
Op woensdag 13 maart om 15.00 uur zal wethouder Rik Dijkhoff samen
met de secretaris van IVN Best, Marijke Abrahams, in de Koetshuistuin
deze walnoot planten. De Koetshuistuin wordt op dit moment heringericht en de walnoot krijgt een prominente plaats. Een mooie plek, zodat
deze boom hopelijk een lang leven beschoren is en misschien wel 300
jaar Best mee kan maken. Kunt u woensdag 13 maart om 15.00 uur, dan
bent u van harte welkom!

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Binnenkort zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en voor het
waterschap. Het zijn geen populaire verkiezingen en helaas is de opkomst laag. Je hoort er weinig van. Men doet zijn werk en rolt niet ruziënd
over straat van incident naar incident. De verkiezingen zijn wel belangrijk
voor onze directe leefomgeving. Natuur, energiebeleid en waterbeheer.
Punt van zorg voor de toekomst is bijvoorbeeld de verdroging in Brabant,
vooral op de zandgronden. De vennen (Langven e.o.) staan in februari al
laag. Weinig regen in 2018 heeft zijn effect en van de winter heeft het ook
nauwelijks geregend. De grondwaterstanden in Brabant zijn nog te laag.
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Het waterbeleid van het Waterschap moet meer afgestemd worden op
een natuurlijke waterstand. Geen waterafvoer in de winter en opvang
voor de zomer.
We geven geen stemadvies, maar een ander waterbeheer is noodzakelijk! Daarom is het belangrijk dat we op 20 maart gaan stemmen ! En liefst
een stem voor de natuur en een natuurlijk waterbeheer. Klik hier voor
info en een stemhulp.

Activiteiten van derden
Zaterdag 23 maart wordt de Landelijke Opschoondag gehouden! In samenwerking met gemeente Best organiseren en coördineren wij, De
Bries, deze dag in Best. Lees meer. Doe mee en stuur een berichtje naar:
teamschoon@debries.eu
Onze natuurvrienden uit Oirschot organiseren op dinsdag
12 maart een lezing over geologie, op donderdag 21 maart
een flexwandeling en op zondag 31 maart een fietstocht

langs de geologie van Oirschot. Kijk gauw op hun website voor meer info.
De Brabantse Milieufederatie organiseert vier keer een energieke en interactieve bijeenkomst rond het thema “Energietransitie: puzzel mee
met zon en wind”. De bijeenkomst is gratis en vind plaats in Tilburg,
Eindhoven, Rosmalen en Oudenbosch. Lees meer voor aanmelden (verplicht) en info.
KNNV en IVN Tilburg houden een behoeftepeiling of er belangstelling
bestaat voor een docentencursus. In zo’n cursus word je opgeleid tot
docent voor de natuurgidsencursus van o.a. IVN’s. De natuurkennis
wordt uitgediept en je leert hoe je kennis overdraagt aan toekomstige
natuurgidsen. Bij belangstelling en/of opgeven kun je contact opnemen
met de secretaris van IVN Best: secretariaat.ivnbest@gmail.com
Wil je meedenken over campagnes, projecten en het ledenbeleid van
IVN? Doe dan mee met het online ledenpanel en meld je aan.

