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Wandeling Poort van Heusden
Op zondag 12 februari neemt Peter van der Velden u mee in een
wandeling door de Poort van Heusden. Verzamelen om 10.00 uur
Café De Hei aan de Bosscheweg. De wandeling duurt ongeveer twee
uur.
Aanmelden is niet nodig. Deelname aan de wandeling is gratis en op
eigen risico. Het dragen van stevige schoenen wordt aangeraden.
De Poort van Heusden, het voormalige Land van Ooit, is de groene
buffer tussen Drunen en Nieuwkuijk. De resten van een voormalig
landgoed met daarop het kasteel d‘Oultremont, vormen het hart
van het gebied. Het oudste deel van het kasteel stamt nog uit de
vijftiende eeuw.
Ga voor meer info over het gebied naar natuurenmilieuheusden.nl .
Provinciale Jaaravond Weidevogelbescherming
Iedereen die geïnteresseerd is in weidevogelbescherming is van
harte welkom op de Provinciale Jaaravond. Tijdens deze jaarlijkse
bijeenkomst wordt teruggeblikt op het jaar 2016 en wordt de aftrap
gegeven voor 2017.
Datum: Woensdag 22 februari 2017
Tijd: zaal open vanaf 19.15 uur, aanvang programma 20.00 uur
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 'sHertogenbosch
Zoals gebruikelijk zal de coördinator soortenbescherming van het
Brabants Landschap op deze avond de hoogtepunten uit 2016 aan u
presenteren. Vervolgens zal Wim Tijsen, weidevogelcoördinator en
onderzoeker u meenemen in het liefdesleven van de tureluur. De
lezing zal na de pauze verder gaan. Tot slot zal gedeputeerde Johan
van den Hout de oorkonde voor het Initiatief van het jaar uitreiken.
Ga voor meer info naar www.brabantslandschap.nl.

Expositie Natuurfotografie door Natuurfotoclub De Langstraat
Datum: 4 en 5 maart, vanaf 11.00 uur.
Hunenhof, Afrikalaan 104, Drunen.
Parkeren op Anton Pieckplein.

Vreemde padden daar in Liempde:
(Bord in de buurt van Liempde.)

Rapport ‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’
De ontwikkeling van de intensieve veehouderij vormt een niet meer
weg te denken risico voor de volksgezondheid in Nederland en
vooral in Oost-Brabant. Dat blijkt eens te meer uit het degelijke
literatuuronderzoek waaraan arts Mariken Ruiter uit Nistelrode in
opdracht van de Brabantse Milieufederatie een jaar heeft gewerkt.
Haar rapport geeft voor het eerst een overzicht van alle
gezondheidsbedreigende aspecten van de veehouderij, die tot over
de landsgrenzen reiken. Het rapport is een goed hulpmiddel voor
mensen die meer willen weten dan wat de media hierover
doorgaans berichten. Ruiter verwijst de lezer door naar tal van
rapporten en publicaties die zij heeft geraadpleegd. Daarmee is dit
rapport ook een mooi naslagwerk.
Ga voor het rapport naar www.brabantsemilieufederatie.nl.
Nieuwe Wet Natuurbescherming en VBNE
De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) geeft een
nieuwsbrief uit. Daarin staan regelmatig interessante berichten over
natuur en landschap.
In de laatste nieuwsbrief staan vier links naar presentaties die over
de Wet natuurbescherming gehouden zijn:
www.vbne.nl/presentaties
Geef je op voor deze nieuwsbrief via www.vbne.nl/nieuwsbrief .

Composteren op 2-hoog: wormen doen het werk
Een bak met wormen. Niet iets waar de gemiddelde mens blij van
wordt. Deze krioelende beestjes zijjn echter dé oplossing voor
composteren als je weinig ruimte hebt.
Op 2 hoog in de binnenstad heb je geen achtertuin met
bijbehorende composthoop of handige gft-bak. Wel ladingen oud
brood, groente en plantenafval.
De ‘wormenbak’ is de oplossing: een plastic emmer met wormen &
benodigdheden die zo online te bestellen is.
Een aanrader voor iedereen die het zonder tuin of gft-bak moet
stellen.
Ga voor het hele artikel naar www.hetkanwel.net .
Groene academie Noord-Brabant online
In januari is de Groene academie Noord-Brabant online gegaan.
Deze website wordt het centrale loket waar opleidingsactiviteiten en
andere vormen van kennisoverdracht, voor ieder die actief is in
natuur en landschap in de provincie Noord-Brabant, te vinden zijn.
De ‘Groene academie’ is een samenwerkingsverband van Brabants
Landschap, Brabantse Milieufederatie, IVN Brabant,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s, zoals Ravon).
De website bevat een activiteitenkalender waar de cursussen van
alle natuurorganisaties aangeboden worden en geïnteresseerden
zich in kunnen schrijven (of worden verwezen naar de website van
de organiserende partij).
Daarnaast is er een pagina waarop docenten zich kunnen
presenteren. Deze pagina staat open voor ieder, die een lezing,
instructie of workshop kan verzorgen voor groene vrijwilligers. Heb
jij digitale kennis die je wil delen, bijvoorbeeld publicaties of digitale
leermiddelen? Daarvoor is de kennisbank heel geschikt.
Ga voor het hele bericht naar www.brabantsemilieufederatie.nl .
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Advertenties

Zonnebloempitten voor de voedertafel
• Op duurzame geteeld door Fa Valckx,
aangesloten bij de stichting
Veldleeuwerik, promotor van duurzame
akkerbouw;
• Af te halen in Hedikhuizen na telefonische
afspraak via Geert Schalken: 06 12 33 06
13
Nog meer weten? Google: firma valckx
zonnepitten.

