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Het Repair Café in Drunen opent weer haar deuren!
Op donderdagavond 9 november kun je je kapotte spullen
laten repareren in het Repair Café.
Deze keer extra aandacht voor kapotte fietsverlichting. De
dagen zijn weer kort en daardoor is het lang donker. Maak je
zichtbaar als fietser! Dus, heb je verlichting die niet goed
werkt, kom er mee naar het Repair Café.
Gereedschappen zijn aanwezig, eventuele nieuwe onderdelen
graag zelf meenemen.
Alle reparaties zijn gratis, een kleine vrijwillige bijdrage is
welkom.
Iedereen is van 19.00 uur tot 21.00 uur van harte welkom in
buurtcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100, in Drunen.
Wandeling: Roeivijver
Datum:
zondag 12 november 2017
Tijd:
10.00 uur
Locatie: parkeerplaats aan de Duinweg
De Roeivijver is ontstaan door zandwinning voor de A59, de
Maasroute. De naam zegt het al: vroeger werd hij gebruikt als
roeivijver. Tegenwoordig ligt er aan de westzijde een ijsbaan
en rondom loopt een fraai wandelpad.
Gids Peter v.d. Velden geeft U tijdens de wandeling nog veel
meer interessante details over de Roeivijver.
Deelname is gratis, stevige schoenen aanbevolen

Moestuinieren voor gevorderden
Velt afdeling Den Bosch organiseert drie avonden, 7 en 21
november en 12 december, voor moestuinders die al enige
tijd bezig zijn met een ecologische moestuin met wisselteelt
en er nu aan toe zijn om hun kennis te vergroten / verdiepen.
Per avond komen telkens twee (vruchtwisselings) percelen
aan bod en daarnaast onderwerpen als zaden kiezen en zelf
oogsten, bijmesten, klein fruit, weeuwenteelt.
Belangstelling? Kijk op http://bit.ly/2yGFRHT , of mail direct
naar info@veltdenbosch.nl
Discussieavond over Zon & Wind
Energiek Heusden nodigt al haar leden uit om deel te nemen
aan de discussieavond over Zon & Wind.
Bent u nog geen lid, meld u dan eerst aan. Dat kost slecht 15
euro per jaar. In verband met de catering wordt u verzocht
zich van tevoren aan te melden.
Datum: 15 november 2017
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Caleidoscoop Vlijmen/Buurthuis de Mand
Landschapsbeheer
In Drunen, naast de Duinweg ligt ons eigen nat bosgebiedje
“De Eendenkooi”. Tussen de woonwijk ’t Sempke en de
Heidijk is dit natuurgebiedje een prima stapsteen voor allerlei
dieren om de tuinen in de wijk te bereiken. Een maal per jaar
werken we in dit rustgebied.

(foto: Bert van Opzeeland)

De sloot, is een schouwsloot en het Waterschap eist dat deze
sloot voor 1 november is schoongemaakt. Dit doen we met de
hand. Marc met waadpak hanteert de bosmaaier in de sloot
en Joost maait met de bosmaaier de oevers. De anderen
volgen met sloothaak, riek en grashark. Binnen een paar uur
is zo de klus geklaard.
Lees verder.
Vlinderinventarisatie 2017
Het telseizoen voor vlinders sluit 1 oktober. En dan ben je
altijd benieuwd hoe hebben de vlinders het in de diverse
Heusdense natuurgebieden gedaan.
Leuk is dat het Hooibeestje weer aan het terugkeren is. Dit
vroeger algemeen voorkomende vlindertje is tientallen jaren
niet waargenomen en nu is hij er weer.
Lees verder

Zon op Heusden van start op De Kubus
Op de dag van de Duurzaamheid heeft het bestuur van
Energiek Heusden formeel het besluit genomen om definitief
door te gaan met het project Zon op Heusden. De opdracht is
gegeven om te starten met het plaatsen van 250
zonnepanelen op sporthal De Kubus in Oudheusden. Hiermee
komt het eerste zonnedak op basis van een postcoderoos
regeling in de gemeente Heusden tot stand.
Inmiddels is er ook een locatie in beeld voor zon op
andermans dak voor inwoners van de kern Drunen.
Belangstelling? Mail naar zonopheusden@energiekheusden.nl
(Bron: EnergiekHeusden)
De groene gemeente: ideeën voor een groen beleid
21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Met belangrijke uitdagingen voor de boeg kan op lokaal
niveau behoorlijk verschil worden gemaakt. Alle ideeën voor
een groen gemeentebeleid zijn op een rijtje gezet door BMF,
Brabants Landschap, Particulier Grondbezit en
Natuurmonumenten.
Lees: ‘De groene gemeente: ideeën voor een groen
gemeentgebeleid’
Alarmfase ‘rood’ voor natuur en biodiversiteit in Nederland
Uit Duits onderzoek blijkt dan 76% van de insecten is
afgenomen in de afgelopen 27 jaar. Wetenschappers zeggen
dat het in Nederland niet anders is. Dit is zeer alarmerend
nieuws. Er moet nu iets gebeuren.
Daarom heeft Lodewijk Hoekstra een petitie opgezet onder de
naam ‘CodeRoodvoorNatuur’. Petitie is inmiddels
aangeboden aan leden van de Tweede Kamer.
Meer info op de site van de BMF.
Ons Brabantse water: de strijd om het diepe grondwater
Omdat het ondiepe grondwater steeds verder verontreinigd
raakt, begint in Brabant een strijd los te barsten om het diepe
grondwater.
Wat betekent dat voor ons Brabantse water?
Lees verder

Warandalezing 2017
Documentairemaker, klimaatjournalist en poolreiziger Bernice
Notenboom zal woensdag 22 november de 21e Warandalezing
uitspreken.
Dit keer is klimaatverandering het thema.
Lees verder
Bomen zijn de ruggegraat van je ecosysteem
Boer Linder van den Heerik vertelt over maatwerk op zijn
tuinderij en permacultuur voor het vinden van
ecosysteemoplossingen.
Lees verder
(Redactie: René Biekens en 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.

