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Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
secretariaat: Copernicuslaan 4, 5251 ZC Vlijmen
telefoon: 073 – 513 0287 / 06 2251 8263
e-mail: info@natuurenmilieuheusden.nl
website: www.natuurenmilieuheusden.nl
(Duinen)

Repair Café
De Repair Cafés schieten als paddenstoelen uit de grond; er zijn er al
600. Inmiddels ook al in Duitsland en Frankrijk.
Heusden is één van die 600. De eerstvolgende op donderdag 9
oktober 201, 19.00 tot 21.00 uur, de Stulp Admiraalsweg 100
Drunen.
Wandeling door de Baardwijkse Overlaat
Wat is de functie van een Overlaat?!
Als u zondag 12 oktober mee gaat wandelen in de Baardwijkse
Overlaat , hoort u het antwoord. De Natuur- en Milieuvereniging
gemeente Heusden organiseert dan haar maandelijkse wandeling.
Datum:
Aanvang:
Duur:
Vertrekpunt:
Gids:

zondag 12 oktober
10.00 uur
ongeveer twee uur
de parkeerplaats bij de zandafgraving Kanaalweg
in Drunen
Joost van Balkom

Wandelen in de Nacht van de Nacht
(Zaterdag 25 oktober, 20.00 uur, Nieuwkuijkse Wiel)
Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Jaarlijks
worden miljoenen euro’s verspild door inefficiënte verlichting.
Slecht afgeschermde lichtbronnen veroorzaken veel stoorlicht dat
niet op wegen of straten valt, maar omhoog straalt. Andere
belangrijke bronnen van lichthinder zijn glastuinbouw,
sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting, skybeamers
en reclameverlichting.
Om de schoonheid van de nacht te benadrukken en aandacht te
vragen voor de gevolgen van lichthinder, organiseren de Natuur- en
Milieufederaties jaarlijks de Nacht van de Nacht.
Duur: ongeveer 2,5 uur
Vertrekpunt: de Emmamolen in Nieuwkuijk
Gids: Peter van der Velden

Samentuinen NMV Heusden
Praktijkbegeleiding Samentuin Drunen van start
Vol ongeduld heeft de groep enthousiaste “samentuinierders in spe”
gewacht op dit moment. Eindelijk is het zo ver, ze kunnen beginnen!
Op 25 oktober is de aftrap.
De samentuin in Drunen zal ecologisch ingericht en bewerkt gaan
worden volgens de Velt-methode. De groep krijgt in 12 maandelijkse
bijeenkomsten deskundige praktijkbegeleiding van Bertie van den
Boomgaard (www.velt.be).
We zullen u via regelmatige nieuwsberichten informeren over de
voortgang. En we beloven alvast een spetterend oogstfeest in 2015.
(foto genomen vanaf de poort op 24
juni 2014, part.coll.)

Meer weten over samentuinen in de gemeente Heusden?
samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl of bel Marianne Rechters
0416-375650 / 06-28557345 of Anja Kleijn 073-5130287 / 0651328735
(Anja Kleijn)
Landelijke Natuurwerkdag 2014
Elke eerste zaterdag van November vindt de Natuurwerkdag plaats.
In heel Nederland werken op deze dag jong en oud aan het
onderhoud en het herstel van de natuur en het landschap. Een
opknapbeurt van het landschap!
Dit jaar is de Natuurwerkdag op 1 november.
Ook de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden doet mee.
Men zal die dag verder gaan met het uitdunnen van het bos op het
talud van het Afwateringskanaal.
Speciale kennis is niet vereist, het werk bestaat voornamelijk uit het
wegslepen van de takken.
Voor iets lekkers in de pauze wordt gezorgd!
Datum:
Aanvang:
Verzamelpunt:
Einde:

1 november
9 uur
brug over Drongelens kanaal bij Overlaatweg
13.00 uur

Er is werk voor maximaal 30 personen, afgelopen weekend waren er
nog 13 plekken over.
Ga voor meer info en aanmelden naar www.natuurwerkdag.nl
(Redactie)
Overdracht gemeentelijke zonnepanelen
Zonnepanelenactie NMVH afgerond met beloofde panelen.
In 2013 heeft de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
een zonnepanelenactie georganiseerd binnen de gemeente
Heusden.
Ter stimulatie van deze actie besloot de gemeente om voor iedere
50 bestelde panelen in deze actie ook één paneel te bestellen. De
actie van NMVH heeft uiteindelijk een bestelling opgeleverd van
ongeveer 450 zonnepanelen. De gemeente heeft daarom eind 2013
negen panelen besteld.
De gemeente heeft ervoor gekozen om deze zonnepanelen aan te
bieden aan de Scouting. De overdracht vond plaats op 27 september
Ga voor het hele bericht naar www.natuurenmilieuheusden.nl.
Zie voor een verslag van de overdracht Weekblad Drunen .
(Redactie)

Nazomer-kinder-natuur-speurtocht!
Zondag 21 september hebben tientallen kinderen met hun ouders
een opdrachtentocht door het Natuurpark bij de Kanaalweg
gemaakt. Het was prachtig weer en er was veel te zien!
Tijdens de speurtocht door het bos en langs het water hebben de
kinderen 20 opdrachtjes uitgevoerd. Hoeveel pitjes zitten er in een
rozenbottel? Hoe zien libellenlarven eruit? Vang waterdiertjes. Zijn
de kamers van het insectenhotel goed bezet? Voor wie zijn
koeienflatsen belangrijk? En nog veel meer doe opdrachtjes.
Na een tocht van anderhalf uur was er een glas heerlijke
vlierbloesemlimonade en kregen de kinderen een vlinderopzoekkaart mee naar huis.
Deze nazomernatuurspeurtocht was het tweede onderdeel van ons
natuureducatieproject . Ondertussen zijn we druk bezig met het
laatste onderdeel van ons project, het inzaaien van een mengsel
van bijen en vlinderplanten.
(Joost van Balkom)
ANBI-status!
Onze vereniging heeft de ANBI-status verworven. Dat betekent dat u
giften aan de NMVH van uw inkomstenbelasting mag aftrekken, ook
als u onder de drempel blijft. Voorwaarde is wel dat u dit in een
overeenkomst met de vereniging vastlegt.
Enige voorwaarde is nog dat de gift als vast bedrag minimaal eens
per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar, en dat dit
vastgelegd is in een schriftelijke verklaring. Een voorbeeld van zo’n
verklaring vindt u op http://download.belastingdienst.nl.
Zo kunt u uw lasten beperken.
Of het belastingvoordeel doorgeven aan de vereniging.
Ga voor meer informatie naar www.belastingdienst.nl.
(Harry Nijënstein)
Samentuinen beleven
Regen en autopech trotserend togen 10 enthousiastelingen uit onze
gemeente op zaterdag 30 augustus naar de buurgemeente Haaren
om verschillende samentuinen te bewonderen. Wat kan je veel
bereiken in amper een jaar tijd! De droom van ons groepje, een
eigen samentuin, is een stuk concreter geworden.
Een samentuin is een grotere moestuin waarin deelnemers
gezamenlijk werken en oogsten.
NMV Heusden ondersteunt en werkt mee aan het initiatief van een
samentuin in Drunen. Wil je meedoen of zie je mogelijkheden in een
van de andere kernen? Laat het ons weten:
samentuinen@natuurenmilieuheusden.nl of 06-28557345 Marianne
Rechters of 06-30463018 Anja Kleijn.
Een uitgebreid verslag van deze dag stond in het Brabants Dagblad.
Hier vindt u tekst en foto’s hiervan.
(Anja Kleijn)

Deeleconomie in opkomst
Duurzaamheid wordt vaak vertaald als een evenwicht tussen
People-Planet-Profit. RepairCafé is een bekende People
vertegenwoordiger. Er komen steeds meer initiatieven op het
gebied van de sociale duurzaamheid. De deeleconomie is in
opkomst, dankzij digitale deelplatforms die het delen van producten
en diensten mogelijk maken.
Voorbeelden zijn het deelplatform Peerby, dat het mogelijk maakt
om bijvoorbeeld een boormachine van een buurtgenoot te lenen. En
aan Snappcar, dat het delen je auto met anderen mogelijk maakt.
Via Croqqer vind je buurtgenoten die je tegen betaling kunnen
helpen met een klus. Met Konnektid kan je vaardigheden leren
van/aan mensen bij jou in de buurt. WeHelpen faciliteert burenhulp
en informele zorg.
(Bron: duurzaamnieuws.nl)
(Redactie)
Dynamische wegwijzer toont fietser snelste route naar station
In ’s-Hertogenbosch is een kruising voorzien van een dynamisch
bord dat aangeeft hoe je als fietser het snelst aan de overkant komt.
Het gaat om de kruising Orthenseweg–Citadellaan–Vogelstraat. Een
nieuw bord geeft fietsers uit de richting Aartshertogenlaan de
snelste oversteek aan richting het station.
Er zijn twee mogelijkheden voor fietsers vanuit de richting
Aartshertogenlaan om de kruising over te steken. Via speciale
meetapparatuur wordt gemeten welke oversteek het snelst is. Dit is
vervolgens te zien op het bord.
Als fietser zit je dan in een groene golf. Dit betekent dat als het bord
via een groene pijl aangeeft dat linksom het snelst is, je ook groen
licht hebt bij de volgende oversteek.
Dit bijzondere bord is hier geplaatst omdat deze route straks
onderdeel uitmaakt van de snelfietsroute Oss – ’s-Hertogenbosch
(F59).
(Redactie)
Agenda (ga voor meer info over de agenda naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)
Dag Datum
Tijd
Omschrijving
Do
09 okt 2014
19.00
Repair Café
Zo

12 okt 2014

10.00

Wandeling door de Baardwijkse Overlaat

Za

25 okt 2014

2014

Wandelen in de Nacht van de Nacht

Za

25 okt 2014

nader

Praktijkbegeleiding Samentuinen

Za

01 nov 2014

09.00

Landelijke Natuurwerkdag

Do

13 nov 2014

19.00

Repair Café

Zo

23 nov 2014

10.00

Wandeling rond de Roeivijver
(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

