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Welkom bij het Repair Café
Datum: donderdag 9 maart
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen (ingang aan de
zijkant)
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Op 9 maart is er weer een Repair Café in de Stulp in Drunen.
Een hele club vrijwillige, deskundige reparateurs staat weer voor u klaar:
elektriciens, naaister, fietsenmakers, reparateur houten meubeltjes en
speelgoed, leerbewerker, et cetera.
Gereedschappen en materialen zijn aanwezig. Eventuele nieuwe
onderdelen zelf mee nemen.
Reparatie is gratis, maar een financiële bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!
Wandeling Ommetje Herpt
Zondag 12 maart 2017
Tijd: 13.30 uur
Locatie: café de Ploeg in Herpt
Gids: Hermien van Toorenburg
Het Ommetje Herpt volgt een route van 5.5 km over bestaande wegen en
paden, langs natuurgebied de Oosters en het Oude Maasje. Het Oude
Maasje is hier en daar nog terug te vinden in het landschap. Het verbindt
de oude kernen van Herpt, Oudheusden en Heusden. De historische loop
van het Oude Maasje loopt als een rode draad door de wandeling.
Op enkele plaatsen slingert het Oude Maasje nog in de oorspronkelijke
bedding door het landschap. Ook de geschiedenis van Herpt en
Oudheusden, die terug gaat tot ca. 1100 en 825, is hier en daar terug te
zien.
Lees verder
11th Hour (Singapore)
11th Hour is het initiatief van Singaporese eetstaleigenaar Tan Jun Yuan. Om
voedselverspilling te voorkomen ontwikkelde hij een app.
Lees verder
OS: https://goo.gl/bnc5tq
Android: https://goo.gl/Ah3VXV

Uitstel Jaarvergadering en Natuurlijk
In verband met het niet-beschikbaar zijn van een aantal bestuursleden,
wordt de jaarvergadering die gepland stond op 10 april uitgesteld.
De nieuwe datum is: vrijdag 26 mei.
De nieuwe locatie is: het Jachthuis in de Hooibroeken.
De eerstvolgende Natuurlijk, met alle jaarverslagen, zal ruim voor de
jaarvergadering verschijnen.
Zon op in Heusden
Stel je voor, je hebt een woning en je wilt graag zonnepanelen op jouw dak
laten leggen. Maar jouw dak is niet geschikt. De oriëntatie is niet goed (niet
op het zuiden) of er valt teveel schaduw op je dak, of je woont in de vesting
Heusden waar het plaatsen van zonnepanelen niet is toegestaan. Wat zou
het dan mooi zijn als je toch je bijdrage aan de energietransitie kunt
leveren en dat het bovendien nog geld opbrengt ook.
Lees verder
Noord-Brabant maakt ontwikkelen natuurgebieden makkelijker
De provincie Noord-Brabant gaat initiatiefnemers die nieuwe natuur willen
realiseren meer vrijheid van handelen geven.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, hoeven natuurprojecten niet
meer precies binnen de vastgestelde provinciale natuurnetwerk structuur
te liggen.
Op bepaalde voorwaarden mogen initiatiefnemers ook afwijken van de
voorgeschreven natuurtypes. Het dagelijks bestuur van de provincie
verwacht dat hierdoor meer natuurprojecten van de grond zullen komen.
De provincie heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) de
bevoegdheid gegeven deze verruiming door te voeren in de
subsidieverstrekking.
Lees verder
Rapport over volksgezondheid en veehouderij aangeboden aan provincie
De Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Wetenschappelijke Raad voor
Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV) hebben het rapport
‘Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij’ aan Gedeputeerde en
Provinciale Staten van Noord-Brabant aangeboden.
Het rapport werd op het Provinciehuis in ontvangst genomen door
gedeputeerden Anne-Marie Spierings (landbouw) en Johan van den Hout
(natuur en milieu) en Provinciale Statenlid Patricia Brunklaus.
Lees verder
Brabantse rundveestapel groeit fors in 2016
In 2016 is de Brabantse rundveestapel fors gegroeid. Er kwamen meer dan
21.000 koeien bij, een stijging van ruim 3,1 procent. Daarmee is het de
grootste toename in de periode 2000-2016.
Ook het aantal geiten groeide met 3,4 procent fors. Na een aanzienlijke
groei in 2015, bleef het aantal varkens in 2016 stabiel. Het aantal kippen
kromp zelfs tot rond het niveau van 2014.
Lees verder
Ins en outs over voedselbossen
Op 23 maart 2017 organiseert stichting European Green Academy
(EUGA) in theater Tiliander in Oisterwijk een congres over alle ins en outs
van voedselbossen. Klik hier voor het volledige programma.

Prijsvraag: grond voor ‘natuurlijk ondernemen’
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant daagt ondernemers en
burgerinitiatieven uit om met nieuwe, verfrissende ideeën te komen voor
vijf clusters van percelen in de gemeenten Breda, Hilvarenbeek, Meierijstad
en Son en Breugel. Voorwaarde is wel dat op de beschikbare grond
natuurontwikkeling en ondernemerschap op een creatieve wijze worden
gecombineerd.
Deelname is vooral interessant voor ondernemers en burgerinitiatieven die
goede plannen hebben, maar niet beschikken over de grond om hun ideeën
ook daadwerkelijk te realiseren.
Lees verder
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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.

