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(Duinen)

Samentuinen in Heusden
Na een uitgebreide voorbereiding zal op donderdag 5 juni de aftrap van
het samentuinen plaatsvinden. In de agenda meer informatie over deze
avond.
In de Scherper van week 21 op pagina 2 stond een uitgebreid interview
over het hoe en wat van Samentuinen met de organiserende dames
Marianne en Anja. Als je dat gemist hebt, ga dan naar www.scherper.nl
(het kan even duren voordat de hele Scherper is gedownload.
(Redactie)
Struinen door bossen en het zand
zondag 8 juni 2014
Tijd: 10.00 uur
Locatie: café de Drie Linden – Giersbergen
Gids: Peter van der Velden
(Redactie)
Geef uw kapotte spullen nog een kans!
Zit de zoom van uw broek los of is de riem van uw leren tas kapot? Kom
dan naar het Repair Café op donderdagavond 12 juni in de Stulp in
Drunen.
Een twintigtal deskundige vrijwilligers staat voor u klaar voor reparaties op
het gebied van: leer, kleding, elektriciteit, speelgoed, kleine meubels,
fietsen, computers etc.
Het Repair Café is een initiatief van de Natuur- en Milieuvereniging
gemeente Heusden dat repareren promoot als alternatief voor weggooien
en dat reparatiekennis wil behouden.
De initiatiefnemers organiseren één keer in de twee maanden op
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur een Repair Café in buurthuis de
Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen (ingang aan de kant van de
Beethovenlaan). Dit dankzij de medewerking van ContourdeTwern.

De inwoners van de gemeente Heusden kunnen hier naar toe komen met
hun draagbare kapotte spullen.
Repareren is gratis. Eventuele nieuwe onderdelen moeten zelf
aangeleverd worden. We zijn blij met een vrijwillige bijdrage.
Iedereen is van harte welkom! Koffie en thee staan klaar.
(Redactie)
Groene Haltes Wandelroutes
Er zijn verschillende soorten wandelingen. Nieuw zijn de Groene Haltes
Wandelroutes. Dat zijn bestaande bushaltes van waaruit je kan
wandelen. In onze gemeente is er één: bushalte Beethovenlaan van lijn
136. Om zo naar Fellenoord te wandelen. Ga naar naar
www.routesinbrabant.nl/fellenoord

voor de beschrijving van deze route.
Ga voor nog meer mogelijkheden naar
www.routesinbrabant.nl/groene_haltes .

Overigens staan er nog veel meer wandelsuggesties op onze site, in het
linkermenu onder Natuureducatie.
(Redactie)
Geslaagde avond Repair Cafe ... wordt vervolgd
Het RepairCafé van afgelopen april was weer gezellig druk, met een
diversiteit aan te repareren spullen.
Ga voor foto’s van deze laatste sessie naar Repair Cafe
Ook nog geïnteresseerd in foto’s van de allereerste Repair Café? Deze zijn
te vinden op fotos-van-de-eerste-keer-repair-cafe
(Redactie)
Klimaatbeleid … maar dan anders: woestijn wordt weer grasland
Heusden krijgt zijn eigen Lokale Duurzame Energie Coöperatie (voor
geïnteresseerden die mee willen doen: meer informatie is te vinden op:
www.energiekheusden.nl ).
In het buitenland zijn er soms andere problemen. Woestijnen die
oprukken bijvoorbeeld. Maar woestijnen kunnen ook weer grasland
worden. Hoe? Kijk www.hetkanwel.net voor een inspirerende uitleg.
(Redactie)
Bijna 1000 grote duurzame energieprojecten in aantocht
In Nederland zijn bijna 1000 grootschalige duurzame-energieprojecten in
planning of aanbouw. Dat blijkt uit een tweejarige studie van Energeia,
informatiedienst voor de energiemarkt.
De meeste gevonden (deels) duurzame bouwprojecten in de Nederlandse
energiemarkt –dus zonder huishoudens mee te nemen– zijn zon-PV
projecten (44%, 656 projecten), gevolgd door wind-op-land (20%, 297
projecten). Een bescheidener aandeel hebben WKO (9%), vergisting (8%,
waarvan 6% co-vergisting), thermische biomassa conversie (5%) en
geothermie (5%).
Ga naar www.duurzaamnieuws.nl voor meer info.
(Redactie)

Natuurbericht.nl
Als u wilt weten wat er dagelijks in de natuur te zien is kijk dan op de
website www.natuurbericht.nl. Daar staan dagelijks korte berichten op
wat er zoal in de natuur gebeurt.
Ook worden verwachtingen gemeld van eerste bloei van planten, wanneer
vogels vanuit hun overwinteringsplaatsen terugkeren, welke libellen en
vlinders kunnen worden waargenomen.
(Redactie)
Zonnezeilen
Zonnepanelen kunnen op steeds meer plekken worden ingezet. Een
nieuwe mogelijkheid is om ze in zeilen te integreren. Voort gedreven door
de wind je eigen zonne-energie opwekken. Met EUR 1.874 per vierkante
meter kost het wel wat, en ben je dubbelduurzaam. Meer info op ...
www.lefebvresails.com, www.nautisme.info, www.uksailmakers.com.
(Redactie)
Agenda (ga voor meer info over de agenda naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)
Dag Datum
Tijd
Omschrijving
Di
03 jun 2014 19.45
Vergadering wergroep Ruimtelijke Ordening.
Wo

04 jun 2014

19.30

Verwijderen prunus in het bos van de Lange Wiel.

Do

05 jun 2014

19.45

Samentuinen in Heusden.

Zo

08 jun 2014

10.00

Struinen door de bossen en het zand.

Do

12 jun 2014

19.30

Repair Café

Zo

13 jul 2014

10.00

Wandeling Nieuwkuijkse Wiel

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

