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Kerstwandeling in de Duinen
Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, is er weer de
traditionele kerstwandeling.
Onder leiding van Peter van der Velden kunt u na alle
ontspanning binnenshuis lekker uitwaaien en een frisse neus
halen in de Loonse en Drunense Duinen.
Dit keer geen verhaal van de gids, maar vooral kijken welke
soorten we tegenkomen, aan flora aan fauna. We gaan het
komende jaar vaker dit soort wandelingen organiseren,
waarbij we de waargenomen soorten ook zullen noteren en
erover rapporteren.
Dinsdag 26 december 2016
Tijd: 11.00 uur
Locatie: De drie Linden, Giersbergen
Velt-cursus ‘Tuinieren door het jaar heen’.
Vind je het leuk om ecologisch te moestuinieren en daarover
met anderen van gedachten te wisselen? Ben je leergierig?
Dan is deze cursus iets voor jou!
De cursus volgt de seizoenen: zaaien, poten,
seizoensgebonden problemen en plagen, (groen)bemesten,
compost, permacultuur. Het programma wordt aangevuld op
basis van vragen van de cursisten.
De bijeenkomsten zijn 3x op een maandagavond in ’sHertogenbosch en 3x op een zaterdagochtend in de regio.
De eerste bijeenkomst is op maandag 15 januari. Volgende
bijeenkomsten zijn in maart, mei, juni, oktober en november.
Voor opgeven en meer info: zie beweegt.velt.be.

Uit het bestuur – december drukte
December was een drukke maand. In de eerste plaats omdat
we onze ‘Glossy’, met een beschrijving van de natuurgebieden
in de gemeente, nog voor kerstmis bij de leden en in de winkel
wilden hebben.
Verder gaan we proberen wandelingen en inventarisaties te
combineren. Aan de ene kant vastleggen welke flora en fauna
er in de verschillende natuurgebieden in de gemeente
voorkomen. Maar tegelijkertijd ook geïnteresseerden uitleg te
geven over wat we zien onderweg. Komende dinsdag
beginnen we, met de kerstwandeling (zie hierboven). In de
komende Digituurlijk meer hierover.
Groene Handdruk voor Zorgboerderij De Locatie in Vlijmen
Tijdens de kerstmarkt op 16 december bij Zorgboerderij De
Locatie in Vlijmen heeft eigenaar Wim Habraken de Groene
Handdruk ontvangen van Nationaal Landschap Het Groene
Woud. Hij ontving deze prijs voor ‘duurzaam ondernemen’ uit
handen van wethouder Mart van der Poel voor het goede en
groene werk dat hij met zijn zorgboerderij verricht.
De activiteiten van Wim Habraken en De Locatie sluiten ook
aan bij het gemeentelijk beleid om biodiversiteit een
belangrijke impuls te geven.
Ga voor het hele bericht naar hetgroenewoud.com.
Vacatures
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen
we minder doen dan eigenlijk nodig is. Het bestuur bestaat uit
slechts vier personen en kan goed extra hulp gebruiken.
Heb je geen zin in bestuurswerk, maar gaan natuur en milieu
in de gemeente je wel aan het hart, dan kun je ook lid worden
van een werkgroep.
En daarnaast zijn er ook altijd kleinere en korter durende
taken te verrichten.
Zin om actief te worden?
Stuur een e-mail naar info@natuurenmilieuheusden.nl.
Gezamenlijke aanpak voor herstel van biodiversiteit op
platteland
Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en
wetenschap slaan de handen ineen voor versterking van
biodiversiteit op het platteland. Vóór de zomer van 2018
willen ze een uitgewerkt herstelplan op tafel leggen. De
organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties,
hebben dit vastgelegd in de intentieverklaring genaamd ‘de
Verklaring van Driebergen’. Zij zullen de verklaring aanbieden
aan landbouwminister Carola Schouten.
Lees verder op www.brabantsemilieufederatie.nl.

De knapste kraaienkunstjes
De kraai is één van de slimste dieren op aarde. Een paar
verbluffende voorbeelden van wat ze kunnen kun je vinden op
de site van de Vogelbescherming. Bijvoorbeeld: hoeveel
denkstappen kan een kraai vooruit zetten om aan voedsel te
komen .... klein stokje aan touwtje optakelen, daarmee
steentjes uit boxen halen en die steentjes samen in een bakje
gooien om een groter stokje te kunnen krijgen om daarmee
weer een stukje voedsel te pakken te krijgen.
Je vindt de filmpjes HIER.
Tango in de wind
Dit is de titel van een film over de Patagonische fuut. Met de
beste beelden ooit van het spectaculaire baltsgedrag van deze
soort. Het is een Engelstalige documentaire van bijna een half
uur. De mooiste beelden beginnen op ongeveer 27 min – 30
sec op https://vimeo.com/220228780 .
Kom in actie. Teken voor een duurzame bezorging!
De fiets is in de stad vaak sneller dan de auto. Maar pakketjes
worden vaak met een busje bezorgd.
Kan dat niet met de fiets? Dat is sneller en schoner. Dat moet
veranderen vindt de Fietsersbond.
Vind jij dat ook, teken dan de petitie op
http://fietsersbond.cmail19.com/t/t-l-kkilild-hjuilijyt-yd/

Apps tegen voedselverspilling
In Nederland gooien we jaarlijks per persoon 47 kilogram eten
weg. Volgens Natuur&Milieu staat dat gelijk aan 65 warme
maaltijden! En dat terwijl al dat ongebruikte voedsel voor de
verspilling van water, land, energie, arbeid en grondstoffen
zorgt.
Gelukkig zijn er steeds meer handige initiatieven, boeken,
sites en apps tegen voedselverpilling. Apps met namen als
‘Slim koken’, ‘ResQ’, ‘Afgeprijsd-App’ en ‘Thuisafgehaald’.
Lees alles over de apps op apps tegen voedselverspilling bij
voordewereldvanmorgen.nl .
(Bron: hetkanwel.nl)
Ook een la vol oude mobieltjes en andere elektronica?
Lever het in!
Wat doe je met je oude telefoons, tablets of laptops?
'Eindeloos bewaren', geeft de meerderheid aan in enquete
van Radar. Terwijl recycling van al die schaarse grondstoffen
hard nodig is. Wat zijn je opties?
Ga voor het hele bericht naar radar.avrotros.nl

Een kerstgroet, waar bestuur en
redactie zich graag bij aansluiten!

Redactie: René Biekens & Harry Nijënstein

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.

