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Wilgen knotten 
woensdag 11 maart 2015 
Tijd: 9.00-11.45 
Locatie: Hooibroeken, begin Kooilaan 
 
De werkzaamheden in de Baardwijkse overlaat zijn klaar. Vandaag 
starten we in een ander mooi natuurgebied, De Hooibroeken, 
gelegen achter Elshout. Hier staan grote knotwilgen en een deel 
ervan gaan we knotten.  
Om 10.00 drinken we koffie in huis Ter Kwak. Materiaal is aanwezig. 

 

 
 

 
 

Repair Café 
donderdag 12 maart 2015 
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur 
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen ingang via de 
zijdeur aan de Beethovenlaan 
 
Kapotte spullen? Een slag in het wiel van je fiets, een loszittende 
naad in je broek, een hengsel van je leren tas die los is gegaan, een 
afstandsbediening die niet meer werkt, et cetera. 
Een team van enthousiaste, vrijwillige, deskundige reparateurs staat 
voor je klaar. 

 

 

 
 

Wandelen op een eiland?! 
zondag 15 maart 2015 
Tijd: 10.00 uur  
Locatie: Nederhemert de speeltuin 
 
De maandelijkse wandeling van de Natuur- en Milieuvereniging 
gemeente Heusden voert u dit keer naar Nederhemert. 
Vroeger was Nederhemert –Zuid aan alle kanten omgeven door 
water, vandaar haar bijnaam. Het kasteel lag op een strategische 
plek, werd in de Tweede Oorlog helaas verwoest, maar is voor een 
deel weer hersteld. Eromheen bloeien in het vroege voorjaar 
stinzenplanten: winterakonieten en sneeuwklokjes. 
 
Peter van der Velden zal op ons wachten bij de speeltuin van 
Nederhemert om ons daarna daar rond te leiden.  
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Kiezen voor een gezonde veehouderij in Nederland  
 
Milieudefensie wil een structurele oplossing voor de problemen in 
de vee-industrie. Die zien ze in een kleinere veestapel.  
Op 18 maart 2015 kiezen Nederlanders de nieuwe leden voor de 
Provinciale Staten. Wil je hierover dit onderwerp in gesprek met 
politici? Ga dan met (kandidaat-)statenleden in debat. 
Aan het debat nemen deel: Hubert Koevoets - VVD, Anne-Marie 
Spierings - D66, Ton Braspenning - CDA en Nico Heijmans - SP  
 
Datum: Woensdag 11 maart 
Tijd: 19.00-22.00 uur (aanvang: 19.30) 
Locatie: Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77, Deurne 
 
Vooraf aanmelden gewenst. Stuur een e-mail met je 
contactgegevens naar team.voedsel@milieudefensie.nl. 

 

 
 

 

Jouw stem telt bij de waterschapsverkiezingen!  
 
Op woensdag 18 maart 2015 worden er naast de provinciale 
verkiezingen ook waterschapsverkiezingen gehouden. Iedereen in 
Nederland betaalt waterschapsbelasting en door te stemmen oefen 
je invloed uit op hoe jouw geld besteed wordt. Waterschappen 
houden zich bezig met veilig water, voldoende water en schoon 
water. 
Lees verder op de site van de BMF. 
 

 

 

Bodem Anders – Ontmoeting voor Boer en Burger 
 
Bodem Anders bouwt voort op de brede dialoog die bij de Voedsel 
Anders Conferentie is gestart en gaat de diepte in op het thema 
bodem. Het doel van Bodem Anders is om een ontmoetingsplaats te 
creëren waar concrete ervaringen uitgewisseld kunnen worden over 
bestaande initiatieven en activiteiten, en de verschillende inzichten 
hoe in de toekomst om te gaan met duurzaam bodembeheer. 
 
Bodem Anders vindt op donderdag 19 maart buiten in het veld en 
op 20 maart (met sprekers en workshops) in de Brabanthallen, Den 
Bosch en wordt mede georganiseerd door de Brabantse Milieu 
Federatie en Stichting Down2Earth. 
 
Ga voor meer informatie en aanmelden naar Voedsel Anders. 
 

 

 

Kassa met de Switchservice!  
 
De Switchservice van Energiek Heusden loopt goed. Al verschillende 
leden zijn geholpen met overstappen naar een andere, goedkopere 
energieleverancier. Ze besparen zo’n € 200,- tot € 400,-  per jaar.  
 
Als de belangstelling voor de Switchservice groter wordt, gaat 
Energiek Heusden een speciaal energiecafé over dit onderwerp 
houden.  
Voor meer informatie: switchservice@energiekheusden.nl   
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Groen energielabel levert woningeigenaar duizenden euro’s op 
 
Voor tussenwoningen kost spouwmuurisolatie 750 euro. Daarmee 
bespaar je ruim 200 euro per jaar op je gasrekening. Dat is na 
twintig jaar al 5.000 euro (uitgaande van een stijging van de gasprijs 
met 2%). Wie vrijstaand woont, bespaart tot 15.000 euro op de 
gasrekening. Geïsoleerde huizen verkopen ook een stuk sneller én 
leveren meer op.  
 
Je bespaart drie keer: eerst op je gasrekening. Daarna op de verkoop 
van je huis. Je derde besparing is de snelle verkoop van je huis. 
Daarnaast profiteer je meteen van het comfort.  
Verder zijn er hypotheekaanbieders die de rente verlagen naarmate 
je energielabel beter is. 

(Bron:  www.duurzaamnieuws.nl) 

 

 
 

 

Nieuwe app helpt duurzame producten vinden 
 
Met de app die stichting EerlijkWinkelen lanceert, heb je 
plattegronden van 40 gemeenten bij de hand met daarop ruim 1000 
winkels waar je eerlijk kunt winkelen. De app wijst je de weg naar 
winkels voor fair trade, biologische of tweedehands producten.  
 
Het winkelaanbod is heel divers, van kleding tot speelgoed en van 
cosmetica tot meubels. Ook horecagelegenheden, zoals koffieshops 
en lunchrooms, zijn opgenomen in de app. De app heeft een 
filtermogelijkheid om bijvoorbeeld gericht naar winkels met kleding, 
cadeaus of eten & drinken te zoeken. 
 
Ga voor het hele bericht naar www.duurzaamnieuws.nl  

 

 

 

Nieuwe infrastructuur leidt tot meer fietsen en lopen 
 
De aanleg van nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen zet mensen 
ertoe aan meer te fietsen en te lopen.  
 
Uit de resultaten van een studie van de universiteit van Cambridge 
blijkt dat de nieuwe lokale verbindingen na het eerste jaar vooral 
leiden tot het verplaatsen van loop- en fietstrips. Maar na twee jaar 
geven bewoners aan dat ze meer zijn gaan lopen en fietsen. 
 
Gemiddeld rapporteren de bewoners die op 1 km afstand van de 
nieuwe infrastructuur wonen na twee jaar dat ze 45 minuten meer 
fietsen en lopen, vergeleken met degenen die op vier km afstand 
wonen. Ga voor het hele bericht naar www.fietsberaad.nl  
 

 
Agenda (ga voor meer info over de agenda naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)  

Dag Datum Tijd Omschrijving 

Wo  11 mrt 09.00 Wilgen knotten 

Do  12 mrt 2015 19.00 Repair Café 

Zo 15 mrt 2015 10.00 Wandelen op een eiland?! 

Za 11 apr 2015 09.30 Op stap met de plantengroep 

Zo 12 apr 2015 10.00 Wandeling Eendenkooi Ter Kwak 

    

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 
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