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Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
secretariaat: Copernicuslaan 4, 5251 ZC Vlijmen
telefoon: 073 – 513 0287 / 06 2251 8263
e-mail: info@natuurenmilieuheusden.nl
website: www.natuurenmilieuheusden.nl

Excursie: (her)gebruik van plastic bij Oerlemans in Genderen
Op 15 mei worden we om 19.00 uur verwacht bij
Oerlemans Plastics in Genderen.
Bij Oerlemans Plastics zien we hoe van oud gebruikt
plastic weer nieuw plastic gemaakt wordt en wordt het
belang van goed en juist uw plastic scheiden u ook
meteen duidelijk.
Interesse? Meld je aan
info@natuurenmilieuheusden.nl
Lees verder

Jaarvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering
2018.
Datum: Vrijdag 25 mei – 17.00 uur
Plaats: Jachthuis – Hooibroeken
Na de vergadering een BBQ voor leden.
Aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl
Zie voor verdere details Natuurlijk (verspreiding begin
mei)

Excursie: afvalscheiding bij Suez
Datum en tijd: maandag 28 mei, 13.30 uur.
Locatie: Rotterdam
Bij Suez kunt u in de grootste fabriek van Nederland op dit
vlak zien hoe het afval uit uw PMD container en karton met
een aluminiumlaagje aan de binnenkant: drankkartons) verder
verwerkt wordt.
Aanmelden: info@natuurenmilieuheusden.nl
Lees verder

Zonnebloemwedstrijd
Afgelopen zondag gaf de Natuur en Milieuvereniging
gemeente Heusden het startschot voor een
zonnebloemwedstrijd. Tijdens het Voorjaarsfestival voor
Vrolijke Vlinders en Blije Bijen kregen bezoekers gratis
zonnebloemzaden.
Wie aan het eind van het seizoen de grootste zonnebloem
heeft krijgt als prijs een ballonvaart aangeboden. Andere
prijzen zijn zadenpakketten, kruidenpakketten,
waardebonnen, etc.
Aanmelden voor de wedstrijd kan via
info@natuurenmilieuheusden.
Iedereen kan meedoen, ook als je zelf zonnebloemzaden hebt
geregeld en gezaaid.
Lees verder

Nieuwe koeien in de Baardwijkse overlaat.
Wie regelmatig in de Baardwijkse overlaat wandelt zal het
opgevallen zijn dat het blonde vee er niet meer is. Boer
Musters van wie de koeien waren is met zijn bedrijf gestopt,
zijn dieren zijn verkocht en zijn pacht op de grote wei langs de
Overlaatweg is beëindigd. Dit betekent geen kunstmest en
gewone mest meer.
Lees verder
Natuurbelevingsproject Het Bewaarde Land
Heb jij ervaring in het begeleiden van groepen en een passie
voor de ontwikkeling van kinderen? Wil je jouw liefde voor de
natuur met ze delen en heb jij een aantal schooldagen tijd in
je agenda om in de natuur de slag te gaan? Dan zoekt IVN jou
als vrijwilliger.
Informatie: m.de.cocq@ivn.nl
Lees verder
Zonnepanelen op Caleidoscoop
Vanaf 16 april 2018 is Energiek Heusden van start gegaan met
de voorinschrijvingen voor het Zonnedak “De Caleidoscoop”
in Vlijmen.
Dit zonnedak is geschikt voor zo’n 500 panelen en dus ook
voor zo’n 500 certificaten. Woon je in Heusden en wil je wel
zonnepanelen, maar niet op je eigen dak, gebruik dan nu de
mogelijkheid tot voorinschrijving.
Stuur een mail naar zonopheusden@energiekheusden.nl.
Deze voor-inschrijving is geheelvrijblijvend. Een en ander
wordt pas definitief bij ondertekening van de overeenkomst.
Lees verder

Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk
De weidevogelbeschermingsgroep (WBG) Waalwijk is
werkzaam in de gemeenten Waalwijk en Heusden.
In de eerste Nieuwsbrief 2018 van deze WBG een inkijkje in
de werkwijze van deze groep. Met onder andere het eerste
kievitsei van 2018, digitaal vastleggen van nestgegevens, en
de eerste resultaten van 2018.
5 mei
Plantengroep
9 mei
Landschapsbeheer
15 mei
Excursie naar Oerlemans(aanmelden)
16 mei
Landschapsbeheer
19 mei
Plantengroep
25 mei
Jaarvergadering
28 mei
Excursie Suez(aanmelden )
Ga voor meer informatie over deze activiteiten naar
www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php

Redactie: Harrie en René

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.

