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Repair Café – nu ook reparatie van klokken en horloges!
Datum: donderdag 8 september 2016
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 Drunen
Een van de vaste reparateurs heeft aangeboden deze keer ook
klokken en horloges te willen repareren. Het maken van een klok of
horloge vraagt veel tijd, het is precisie werk. Vervanging van een
batterij in uw horloge kost u tussen de 1 en 2 Euro, afhankelijk van
de batterij. Graag gepast betalen.
Overige reparaties zijn gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. Om onkosten, zoals koffie en thee, van te betalen.
De volgende deskundige, vrijwillige reparateurs staan zoals altijd
klaar: kleermaakster, houtbewerker, fietsenmakers, elektriciens,
computerdeskundige. De leerbewerker is in verband met
werkzaamheden elders, de komende maanden niet aanwezig.
Meer info: www.repaircafe.org en www.natuurenmilieuheusden.nl.
Wandelen in de Baardwijkse Overlaat
datum:
zondag 11 september
aanvang:
10.00 uur
duur:
ongeveer twee uur
vertrekpunt:
de parkeerplaats aan de Kanaalweg in Drunen
gids:
Joost van Balkom
De maandelijkse wandeling leidt u deze keer door het meest
westelijke stukje van de gemeente Heusden: de Baardwijkse
Overlaat.
In de Baardwijkse Overlaat liggen zeven natuurgebiedjes. De een op
natuurlijke wijze ontstaan, de ander aangelegd door de mens.
Wilt u meer weten over o.a. het Vlinderveld?
Iedereen is van harte welkom op de – gratis – wandeling.
U hoeft zich niet van tevoren op te geven.

Open middag Samentuin Zwollemoer
Zondag 11 september open middag bij samentuin de Zwollemoer.
Van 13:00 tot 15:00 is er koffie, thee, iets lekkers, rondleiding en
uitleg.
De Zwollemoer is een ecologische tuin met groenten, kruiden,
bloemen en fruitbomen. Te midden van een mooi stukje natuur met
poelen, houtwal en knotwilgen.
Tuinieren kan heerlijk zijn, maar soms ook wat veel of zwaar. Hier
tuinieren we samen, ieder naar eigen vermogen en interesse zodat
we allemaal kunnen oogsten en vooral genieten.
Kom kijken en zie hoe mooi en leuk samentuinen kan zijn!
De tuin ligt in Drunen aan de Kooiweg, aan het einde van het
beukenlaantje aan de linkerkant.
Nieuwe tuiniers zijn van harte welkom. Kijk ook op:
dezwollemoer.jouwweb.nl
Haarsteegse Wiel
Soms ontvangen we mooie natuurfoto’s uit onvermoede bron. Dit
keer van Piet Geerts uit Alphen: ‘Als fervent visser van het
Haarsteegse Wiel, ik vis daar al vanaf 1981, vind ik het altijd leuk om
af en toe al surfend site’s te bezoeken waar foto’s van het
Haarsteegse Wiel zijn te bewonderen.
En zo kwam ik terecht op uw mooie site. Al bladerend kwam ik
terecht bij foto nr 25: Héé! Dat ben ik! Leuk!
Tijdens het vissen vindt ik het leuk om af en toe wat plaatjes rond de
visstek te schieten. Enkele daarvan zijn inmiddels terug te vinden op
natuurenmilieuheusden.nl/gallery (de eerste 2 foto’s).
Ook in het bezit van mooie foto’s die op onze site passen? Stuur ze
naar info@natuurenmilieuheusden.nl!
Wijze Uil op tentoonstelling
De Wijze Uil die de Fietsersbond afdeling de Langstraat in 2014
ontving van onze vereniging, stond de afgelopen weken trots te
pronken op de tentoonstelling over de Halve Zolenlijn in het oude
gemeentehuis in Waalwijk.
De Fietsersbond is daar ook vertegenwoordigd. Ze gaven onder
andere uitleg over GOL en over de snelle fietsroute van Waalwijk
naar ’s-Hertogenbosch.
Een rit over snelfietsroute Oss - 's Hertogenbosch
De snelfietsroute Oss – ‘s-Hertogenbosch is 20 kilometer lang en
verbindt station ‘s-Hertogenbosch met station Oss. De route volgt
grotendeels de spoorlijn tussen beide steden. In het landelijke
gebied loopt de route langs een natuurgebied en door de dorpen
Nuland en Geffen. De route is nagenoeg klaar en wordt volgende
maand officieel in gebruik genomen.
De video over de route en wat er nieuw: www.fietsberaad.nl.
Wordt de snelfietsroute Waalwijk – ’s-Hertogenbosch net zo mooi?

Van 250 naar 27 kg restafval per jaar
Deelnemers van het project 100-100-100.nu hebben een
baanbrekend resultaat bereikt tijdens een pilot: ze hadden slechts
27,5 kilo restafval per jaar.
Voor de test wogen in 29 gemeenten meer dan 3.500 mensen
honderd dagen lang hun afval. Door restafval goed te scheiden
kwamen zij gemiddeld op 27,5 kilo uit. Dat is wel erg weinig
vergeleken met de rest van Nederland waar het gemiddelde ligt op
250 kilo per jaar.
In 2020 moet de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden, wat
neer komt op 100 kilo, bereikt zijn. Deelnemers van de proef zaten
hier dus al ruim onder. Het kan dus gemakkelijk. Ook in Heusden!
Verpakkingsvrije winkels redden het niet
In maart van dit jaar organiseerden we een avond waar Emily Jane
Lowe enthousiast liet zien hoe je vrij gemakkelijk de hoeveelheid
afval kunt verminderen.
In Groningen was een verpakkingsvrije winkel, ‘Opgeweckt Noord’.
Was, want de consumenten kwamen niet. Een vergelijkbare winkel
in Utrecht was hetzelfde lot beschoren. De tijd is er blijkbaar nog
niet rijp voor.
(Bron: de Volkskrant)
Op vakantie geweest? Compenseer je uitstoot!
Ben je net terug van een welverdiende vakantie en denk je erover
om de CO2-uitstoot van je afgelegde kilometers te compenseren? Ga
dan naar bijvoorbeeld www.treesforall.nl en maak gebruik van de
calculator: bereken nu eenvoudig je CO2-uitstoot
Weet je al hoeveel ton CO2 je wilt compenseren? Dan kun je
rechtstreeks naar compenseer direct je CO2-uitstoot.
Landbouw anders
In Nederland zoeken we de oplossingen in de landbouw veelal in de
biologische landbouw: misschien hier en daar gezonder en
misschien minder belastend voor het milieu.
In of bij grote steden proberen ze soms een kas-fabriek: op elkaar
gestapelde kassen met kunstlicht. Volgens Aerofarms heeft deze
methode veel voordelen. De teeltcyclus is korter, de gewassen
groeien beter, het voedsel is veiliger en deze manier van telen is
minder belastend voor het milieu. Medeoprichter Marc Oshima:
"We kunnen dezelfde zaden gebruiken als de vollegrondsteelt.
Buiten heeft sla 30 tot 35 dagen nodig om te groeien, bij ons binnen
maar 12-16 dagen. We kunnen dus 20 teelt cycli in een jaar
doorlopen." De gebruikte precisietechnieken zouden bovendien de
smaak van bijvoorbeeld cressen kruidiger en die van sla zoeter
kunnen maken.
Ga voor het hele bericht naar www.foodlog.nl .
Ga voor meer info over het systeem naar aerofarms.com .
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