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Repair Café
donderdag 11 juni 2015
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen
We hopen u weer te mogen ontvangen. Koffie en thee staan klaar.
Reparatie is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wandeling Baardwijkse Overlaat
zondag 14 juni 2015
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Baardwijkse Overlaat
Duur: ongeveer twee uur
Vertrekpunt: bij het Vlinderveld aan de Kanaalweg in Drunen
Gids: Joost van Balkom
De Baardwijkse Overlaat , een gebied met grote cultuur-historische
waarde tussen Waalwijk en Drunen , bestaat uit verschillende
landschapstypen. Begroeide dijken,, schrale graslanden, kikkerrijke
poelen, prachtige wielen en ondoordringbaar bos ,waar de natuur al
jaren zijn gang mag gaan.
En tussen dit alles de verbindende houtwallen van sleedoorn en
meidoorn , waar goudvinken en andere vogels zich veilig voelen.
Deze grote verscheidenheid zorgt steeds weer voor verrassingen:
een jagende havik, een wegvluchtend ree, een eekhoorn, de
vissende ijsvogel of de gele flits van een wielewaal. Bloeiende
planten, dansende vlinders en zingende vogels.
Op stap met de plantenwerkgroep
maandag 6 juli 2015
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Nader te bepalen
Iedereen is welkom! Neem voor informatie contact op met
Theo Boonmann (boonmanndebij@home.nl, tel.0416-376378).

Woonmarkt Geerpark
Wanneer: zaterdag 20 juni 2015
Van: 11.00 tot 14.00 uur
Locatie: entree via de Tuinbouwweg
Wandel mee over het laarzenpad en langs de waterslinger, de
buurten in ontwikkeling en het park. Wil je liever zelf Geerpark
verkennen? Dat kan met de wandelkaart.
En ga dan ook even langs bij de stand van onze werkgroep
Samentuinen, die uitlegt wat hun relatie met het Geerpark is.
Pimp een Ommetje
De BMF wil een klankbordgroep vormen voor het op pimpen van het
ommetje Herpt. Hermien, de grote kracht achter dit ommetje, zoekt
mensen mee willen denken en helpen.
Heb je belangstelling, laat het Hermien weten: hvtvn@xs4all.nl .
Samen maken we buiten beter
Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Geeft de
lantaarnpaal bijvoorbeeld geen licht? Een vies bushokje,
vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten?
Met de BuitenBeter app meldt u een probleem snel en gemakkelijk
bij de gemeente, zodat we het probleem adequaat kunnen
aanpakken.
De BuitenBeter-app, die gratis op iedere smartphone kan worden
geïnstalleerd, werkt eenvoudig. Op het moment dat u een probleem
in de buitenruimte constateert maakt u op die plek en dat moment
met de app een foto, geeft in enkele woorden aan wat er aan de
hand is en stuurt de melding naar de gemeente.
Aan de hand van de foto en de automatisch meegestuurde gpscoördinaten kan de gemeente het probleem snel lokaliseren en
oplossen. Download de gratis app via buitenbeter.nl.
Duurzame dates Brabant
Ook dit jaar organiseert IVN, in samenwerking met Stichting Het
Groene Woud, weer Duurzame Dates! Op 28 juni kan iedereen met
een duurzaam idee op date gaan met andere bezoekers, experts en
bedrijven tijdens het eFFect Festival aan de Gemeint 3 te Vlijmen (bij
de LOCATIE).
Je kunt het eFFect Festival volgen via Facebook. Ga voor meer info
naar www.hetgroenewoud.com.

De voetafdruk van Brabant
Iedereen heeft een stukje van de Aarde nodig om te leven. Dit stukje
is nodig om bijvoorbeeld je voedsel te verbouwen, je huis te
verwarmen, je afval te laten verwerken, je kleding te produceren of
naar je werk te reizen. Per persoon hebben we op Aarde ongeveer 4
voetbalvelden beschikbaar. De gemiddelde Nederlander gebruikt er
echter een stuk meer.
Wil je weten hoeveel voetbalvelden jij gebruikt? De Brabantse
Milieufederatie heeft in samenwerking met de andere Natuur en
Milieufederaties een Voetafdrukscan ontwikkeld, waarmee je kunt
zien hoeveel Aarde jij nodig hebt.
> Lees verder

Drone met warmtebeeldcamera in te zetten als wildredder
Weidevogels hebben het moeilijk in Nederland. Dat was de rode
draad in lezing over weidevogels door Jochem Sloothaak. Jaarlijks
komen er in het maaiseizoen honderden jonge reeën en
weidevogels om.
Het bedrijf Dronexpert uit het Overijsselse Bentelo kan met behulp
van een drone die is uitgerust met een warmtebeeldcamera wild
opsporen dat zich schuilhoudt in grasland. Voor de drone heeft het
bedrijf een app ontwikkeld. Alles met een hogere temperatuur dan
ingesteld, kleurt op. Hierdoor zijn aanwezige dieren gemakkelijk te
lokaliseren. Vrijwilligers of natuurbeheerders kunnen de reeën,
hazen en weidevogels vervolgens uit het pad van de maaimachine
halen.
Er staat een leuk filmpje op youtube.
5 minuten voor natuur
Samen werken we hard aan bescherming van onze mooie
Nederlandse natuur én we boeken resultaten waar wij trots op
kunnen zijn en waar alle Nederlanders van kunnen genieten.
Ruggengraat van al ons beschermingswerk is de Europese
natuurregelgeving voor soort- en gebiedsbescherming.
Helaas overweegt de Europese Commissie om deze regelgeving af te
zwakken. En de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de
natuur hebben geboekt teniet te doen. De Commissie is bezig met
een evaluatie van de Europese natuurregels. In het huidige politieke
klimaat van deregulering, leidt dit als snel tot vermindering van
regels, met een verlaging van het beschermingsniveau als gevolg.
De Europese Commissie wil jouw mening weten, dus laat je stem
horen via www.naturealert.eu/nl. Kost minder dan 5 minuten.
Nederland kantelt
Het is onzin om te denken dat je in je eentje niet of nauwelijks kunt
bijdragen aan een schone wereld. Volgens duurzaamheidsprofessor
Jan Rotmans is er sprake van een vernieuwingsbeweging die door
kleine groepen en individuen wordt geleid. Hij schat dat er al meer
dan 10.000 projecten door burgers zijn opgezet; daar zijn een kwart
miljoen mensen bij betrokken.
Rotmans wil in vijf jaar vertienvoudigen. Dat kan alleen als jij
meekantelt. Interesse? Ga dan naar www.nederlandkantelt.nl.
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