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Repair Café
donderdag 30 april 2015
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen
Wederom een Repair Café in de Stulp te Drunen.
Wandeling Loonse en Drunense Duinen (Giersbergen)
zaterdag 2 mei 2015
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Loonse en Drunense Duinen
Deze wandeling wordt geleid door Marion van den Broek en er
wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein bij Giersbergen.

Lezing over weidevogels
dinsdag 19 mei 2015
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Het Patronaatsgebouw, Nieuwkuijksestraat 106 in
Nieuwkuijk
Jochem Sloothaak van Brabants Landschap geeft deze avond een
lezing over Weidevogels.
Van Baardwijkse Overlaat tot Drongelens Kanaal
Dit is de titel van het boek dat onlangs is uitgegeven door
Heemkundekring Onsenoort.
Het is een rijk geïllustreerd boek dat beschrijft hoe zo’n 250 jaar
geleden de Baardwijkse Overlaat tussen Drunen en Baardwijk werd
aangelegd en zo’n 100 jaar geleden het Drongelens Kanaal tussen ’sHertogenbosch en Drongelen gegraven werd.
Ga voor meer info en bestellen naar www.hkkonsenoort.nl

Facebook; wie niet?
Bijna iedereen zit tegenwoordig op Facebook. Met name .....
Onze vereniging zou ook graag een Facebook pagina willen hebben.
Heb je tijd en zin om onze Facebook pagina op te zetten en te
onderhouden, laat het dan even weten. Mail naar
info@natuurenmilieuheusden.nl

NATUURLIJK

NATUURLIJK ook digitaal ontvangen?
We willen en moeten met z’n allen duurzamer worden. Bijvoorbeeld
door meer digitaal te lezen en minder papier te ontvangen. De
meeste leden ontvangen Natuurlijk nog steeds op papier. Dat kost
bomen (en tijd voor de mensen die het blad rondbrengen). Andere
voordelen van de digitale versie: hij is in kleur, en de links zijn
aanklikbaar!
Wil je Natuurlijk in de toekomst ook digitaal ontvangen in plaats van
op papier, geef dat dan even door via pr@natuurenmilieuheusden.nl
Duurzame tassen dilemma’s
Duurzaamheid is niet altijd eenduidig. ‘Draagtassen van plastic
hebben de laagste milieu-impact.’ Dit was de titel van een
persbericht. De vraag is dan: wat neem je allemaal me in de
vergelijking.
De milieudruk bij het maken van plastic tassen is vrij laag. Dus dan
scoren ze goed ten opzichte van papier en jute. Maar neem je mee
dat ze in het milieu vrijwel niet afbreken, dan wordt het al een stuk
minder duurzaam.
De beste oplossing: neem je eigen tas mee naar de winkel, en weiger
de aangeboden plastic tasjes!
Allemaal Lokaal
De sojateelt voor onze koeien en kippen leidt in Zuid-Amerika tot
grootschalige ontbossing. Milieudenfensie lanceert daarom de actie
‘Allemaal Lokaal’. Door te tekenen moedig je boeren in Nederland
aan om veevoer te gaan gebruiken dat ook hier geproduceerd is.
Hoe meer mensen de campagne steunen, hoe beter Milieudefensie
partijen in de voedselketen kan overtuigen om over te stappen op
lokaal geproduceerd veevoer. Teken daarom op Allemaal Lokaal!
Brabants Energieakkoord versnelt energietransitie
De komende jaren werkt Brabant stevig aan een groene en
duurzame provincie. Tot 2021 worden 40.000 woningen
energieneutraal gemaakt, de industrie gaat 10% van haar energie
opwekken via zonnepanelen, en de Brabantse landbouwsector gaat
met biomassa, wind- en zonne-energie 5,1 petajoule realiseren.
Bovendien wordt in dezelfde periode 2 procent energie per jaar
bespaard. Verder wordt een groene groei van de Brabantse
economie en werkgelegenheid (circa 5.000 voltijds banen) verwacht.
Dat staat in het Brabants Energieakkoord. Dat stippelt de route uit
naar een klimaat- en energieneutraal Brabant in 2050.
Ga voor de hele tekst van het Brabants Energieakkoord naar BMF.
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