Nieuwsbrief
20 maart 2019
Jaargang 8 / Nummer 7

Laarzenwandeling Hezelaar, Liempde
Tijd: zondag 24 maart van 13.30-16.00 uur
Start: 13.30 uur Prinsenhof, Hoofdstraat 43, Best
Start fietsers: 13.45 uur uitkijktoren 't Meulke, Meulekensweg,
Liempde
Kosten: gratis voor IVN-leden en €2,50 voor niet-leden
O.l.v.: natuurgidsen Ivon van der Pasch en Wim Vogel
Tijdens deze wandeling
van ongeveer 5,5 km nemen de IVN natuurgidsen Ivon van der Pasch
en Wim Vogel u mee
door een afwisselend
landschap van onder andere populieren, het
Hezelaars Broek, de
Hezelaarse Akkers en de
Groote Waterloop. Deze waterloop heeft slechts een lengte van vijf kilometer en mondt ten oosten van Liempde uit in de Dommel. Vanaf Uitkijktoren ’t Meulke heeft u een mooi uitzicht op het Dommeldal. Ondanks
zijn bescheiden omvang is de Groote Waterloop de enige natte verbindingsas tussen de Mortelen, het Veldersbos, de Scheeken en het Dommeldal. Hij is omgevormd tot een ecologische verbindingszone van formaat. Ook het ijsvogeltje profiteert hiervan en wordt hier regelmatig gesignaleerd, dus met een beetje geluk..... En laarzen 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. Voor fietsers is het
startpunt de uitkijktoren in Liempde. 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.

www.ivn.nl/best

beleef de natuur!

www.facebook.com/ivnbest
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Beleef-de-seizoenen
Op donderdag 4 april wandelen we het Rondje Rijsingen bij Sint Oedenrode. We vertrekken om 13.30 uur vanaf Prinsenhof, Hoofdstraat 43,
Best. Gratis voor leden; € 2,50 voor niet-leden.

Activiteiten van derden
IVN ’s-Hertogenbosch organiseert in de komende maanden diverse activiteiten. Bijvoorbeeld: cursus wilde planten (april-mei-juni), wandeling Engelermeer (31 maart),
lezing kleine marterachtigen
(3 april), activiteitendag Haanwijk (22 april). Lees meer op
hun website.
Dit geldt ook voor IVN Geldrop. Landgoeddag Kasteel Geldrop (24
maart), wandeling Rulse Laarzenpad (26 maart), vogelwandelingen (26
maart, 2 april, 9 april en 16 april), wandeling “Lente in het kasteelpark” (7
april), inloopavond “Amfibieën en Reptielen veraf en dichtbij” (3 april).
Lees meer op hun site.

De Brabantse Milieufederatie organiseert op 9 en 16 april een juridisch-bestuurlijke basiscursus. De cursus is geschikt voor nieuwe leden
van bestaande achterbangroepen en voor nieuwe groepen, die nog niet
veel ervaring hebben met juridische zaken. Locatie: Natuurmuseum Brabant in Tilburg. Tijd: 19.30 tot 22.00 uur. Eigen bijdrage: 10 EURO (leden
van aangesloten groepen) of 30 EURO (niet-leden). Klik hier om je aan te
melden en/of om meer info op te vragen.

