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Wandeling rond Haarsteegse Wiel
Datum: zondag 15 januari
Tijd:
10.00 uur
Locatie: op de dijk bij de IJsbaan in Haarsteeg
Gids:
Peter van der Velden
Het Haarsteegse Wiel is in eigendom van de gemeente Heusden, die
het ook beheert. Het is nu 40 hectare groot. Hiervan is 17 hectare
water, 6 hectare bos en ruim 1 hectare riet; de laatse 5 hectare is
talud van de dijk.
Het hele gebied rond de Wiel is door de lage ligging vrij vochtig.
Vogelsoorten die er voorkomen zijn bijvoorbeeld de roerdomp,
ijsvogel, visarend, slechtvalk, bruine kiekendief, wilde eend en kleine
zwaan. In de winter gebruiken trekvogels het gebied als rustgebied.
Met name de smient, pijlstaart en veel verschillende eendensoorten
kun je er dan vaak zien.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl/HaarsteegseWiel.
Repair Café
Datum: donderdag 12 januari 2017
Tijd:
19.00-21.00 uur
Locatie: Buurthuis de Stulp,Admiraalsweg 100 in Drunen (U kunt
binnenkomen via de zij-ingang aan de Beethovenlaan).
In het Repair Café kunt u terecht met al uw draagbare kapotte
spullen: zoals kleding, producten gemaakt van leer, fietsen,
elektrische apparaten, kleine houten meubels en speelgoed,
elektronica, computers, ….. Gereedschappen en materialen zijn
aanwezig. Eventuele nieuwe onderdelen zelf meenemen.
De vrijwillige, deskundige reparateurs gaan samen met u kijken of
uw spullen weer gerepareerd kunnen worden. Aanwezig zijn: een
kleermaakster,een leerbewerker, een houtbewerker, elektriciens,
fietsenmakers, pc- en elektronica deskundigen, et cetera.
Reparatie is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Vacature - 1
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we
minder doen dan eigenlijk nodig is.
De redactie van Natuurlijk en Digituurlijk bestaat nog maar uit één
persoon. Wil je meehelpen bij het in elkaar zetten van één of beide
uitgaven? Laat het weten!
Stuur een e-mail naar info@natuurenmilieuheusden.nl.
Vacature - 2
Komend voorjaar bestaat onze vereniging 35 jaar. We willen graag
een boekje over de natuur in onze gemeente uitgeven.
Een excursie naar de Biesbosch staat ook op het wensenlijstje.
Vraag is wie mee zou willen helpen om dat te organiseren. Jij?
Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl.
BMF organiseert cursus ‘Aan de slag met voedselbossen’
De vierde cursus in de reeks is wegens groot succes nogmaals de
cursus voedselbossen.
Klik hier om je aan te melden. Let op, er is slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Mochten er te veel aanmeldingen zijn,
dan worden deelnemers geselecteerd op basis van hun ingediende
motivatie.
Aanmelden kan tot 12 februari 2017.
Natuurnetwerk voor planten, dieren en mensen
Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden
ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant (NNB).
Dat is belangrijk om genoeg voedsel te vinden en zich voort te
planten. Maar het Natuurnetwerk Brabant is ook belangrijk voor de
Brabantse samenleving en economie. Mensen voelen zich gelukkiger
en zijn gezonder met natuur om zich heen. Huizen dichtbij natuur
hebben vaak een hogere waarde. Bomen en planten nemen CO2 op
uit de lucht en de natuur vangt overtollig water op tijdens hevige
regenbuien.
Provincie Noord-Brabant werkt daarom aan het NNB. Zoals
bijvoorbeeld via het eigen Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dat fonds
stimuleert initiatiefnemers die zelf natuur willen maken en beheren.
De Brabantse partners nodigen bedrijven, particulieren, gemeenten
en organisaties uit om zelf nieuwe natuur te maken en toe te
voegen aan het Natuurnetwerk Brabant. Wil je weten hoe? Ga
naar groenontwikkelfondsbrabant.nl
Ga voor het hele bericht naar brabant.nl/natuurnetwerk en voor de
animatie naar brabant.nl/mediatheek
Operatie Steenbreek
Tuinmanieren maakt inspirerende, korte films over Operatie
Steenbreek, over wat je zelf allemaal kunt doen om je eigen tuin
natuurvriendelijker te maken.
De eerste filmpjes zijn geplaatst op operatiesteenbreek.nl. Kijken!
In het komende overleg van het NMVH-bestuur met de wethouders
staat dit onderwerp ook weer op de agenda.

‘NATUUR IN EIGEN HAND’
Wil je zelf aan de slag met de ontwikkeling van natuur in je
omgeving? Een bloemrijk weiland inrichten, een natte verbinding
aanleggen, een voedselbos ontwikkelen of ervoor zorgen dat dat
unieke stuk natuur behouden blijft? Kom dan naar “Natuur in eigen
hand” op woensdagavond 18 januari in Tilburg!
Tijdens deze avond leer je van inspirerende voorbeelden, kan je je
ervaringen delen en krijg je inzicht in de mogelijkheden je initiatief
verder te brengen. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant geeft inzicht
in de subsidiemogelijkheden. Je gaat met ervaringsdeskundigen aan
tafel om de kansen voor je eigen initiatief te verkennen. Bekijk
HIER het hele programma. Wil jij erbij zijn, meld je dan aan via
www.ivn.nl
Voedsel-afval minderen – vlees
Is niet alle vlees opgegaan tijdens de feestdagen? Verkleurd vlees
..... weggooien? Of is er toch nog iets aan te doen?
Rauw rood vlees met bruine of grijze verkleuringen ziet er niet uit.
Voor de veiligheid van het vlees maakt het niet uit; de
vleespigmenten veranderen van nature onder invloed van licht en
lucht. Let natuurlijk wel op de andere tekenen van bederf: als het
vlees vies ruikt of de buitenkant slijmerig of plakkerig is, kun je het
beter niet meer eten.
(Bron: www.foodlog.nl )

(Redactie: 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.

