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Lente

DE TWEEDE NATUURLIJK-DIGITAAL
Aan het eind van de winter (het lijkt wel lente) alweer de tweede uitgave
van NATUURLIJK-DIGITAAL. We zijn nog niet zo tevreden over de naam.
Daarom een prijsvraag voor een naam van deze uitgave. De winnaar
ontvangt een fles wijn. Stuur je suggesties naar
pr@natuurenmilieuheusden.nl.
(Redactie)
Excursie naar VIBA
VIBA-Expo is in 1995 opgericht. In de oude DeGruyter-fabriek heeft zij een
van de grootste permanente exposities op het gebied van duurzaam
bouwen en wonen in Europa. In twee grote hallen presenteren zich bijna
100 architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. Na een
introductie zal een gids ons langs alle mogelijkheden van duurzaam wonen
leiden en daar deskundige uitleg bij geven.
Tijdens de excursie doet u ideeën op voor onder andere
energiebesparingsmogelijkheden in bestaande woningen.
meer info...

De excursie vindt plaats op zaterdag 22 maart om 10.00 uur, en duurt
ongeveer twee uur. Locatie: Veemarktkade 8, gebouw F, De
Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch.
Vanwege een maximum aantal deelnmers is aanmelden verplicht. Wie
het eerst komt, het eerst (windmolen)maalt!
Opgeven via: pr@natuurenmilieuheusden.nl
(Redactie)
Wandeling door de Brand
Komende zondag 9 maart een wandeling door de Brand. Dit natuurgebied
van het Brabants Landschap ligt ten zuiden van de Loonse en Drunense
Duinen. Na afloop gelegenheid om koffie te drinken.
Verzamelen om 10.00 uur bij Café de Rustende Jager, Oude Bosschebaan
11, Biezenmorte. Gids is Peter van der Velden.
meer info...

(Redactie)

Compostproject op wijkniveau
De BMF heeft afgelopen maand uitnodigingen verstuurd aan gemeenten
om deel te nemen aan een composteringsproject op wijkniveau. Een
project waarin het belang van de bodem en kringlopen wordt onderkend
en uitgevoerd. “Kringlopen doe je zelf”.
Bovendien gaan we ervan uit dat mensen verantwoordelijker met hun
afval omgaan als zij onderdeel worden van en belang hebben bij een
kringloop op lokaal niveau. Wij zullen hen daar ook bij helpen met
materiaal, voorlichting, etc. Wil je hieraan meewerken en zie je kansen
om hier iets aan te doen in onze gemeente? Neem dan contact op met
Piet Rombouts van de BMF: piet.rombouts@brabantsemilieufederatie.nl
meer info...

(Redactie)
Ommetjes
Om onze site staan inmiddels alle ommetjes en nog een aantal
wandelingen in onze gemeente.
meer info...
De BMF heeft ook een beschrijving hiervan opgenomen op haar site.
Daarnaast staan op de BMF-site nog veel meer ommetjes in Brabant. Niet
in onze gemeente maar wel in de buurt.
meer info...
(Redactie)
Agenda
Dag Datum
Wo 05 mrt 2014

Tijd
09.00

Omschrijving
Werkgroep Natuurbeheer; verwijderen van Prunus Overlaat.

Wo

05 mrt 2014

19.30

Vergadering bestuur NMVH

Zo

09 mrt 2014

10.00

Wandeling door de Brand

Di

11 mrt 2014

19.30

Vergadering werkgroep Ruimtelijke Ordening

Wo

12 mrt 2014

08.30

Za

22 mrt 2014

10.00

Za

29 mrt 2014

10.00

Za

05 apr 2014

09.00

meer info...
meer info...
meer info...
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Landschapsbeheer; Boomplantdag
meer info...

Excursie naar VIBA-EXPO
meer info...

Korte wandeling Baardwijkse Overlaat
meer info...

Natuurbeheer; werkzaamheden Eendenkooi
meer info...

Ma

07 apr 2014

19.30

Jaarvergadering
meer info...

Do

10 apr 2014

19.00

Repair Café
meer info...

