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Repair Café 
donderdag 10 november 2016 
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur 
Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 Drunen 
 
Deze keer, samen met de ANWB lichtbrigade, extra aandacht voor 
defecte fietsverlichting.  Nu de dagen weer kort zijn is het heel 
belangrijk dat uw fietsverlichting in orde is. Vrijwillige fietsenmakers 
staan klaar om fietsverlichting en eventueel andere mankementen 
aan uw fiets te repareren. Mocht u nieuwe onderdelen nodig 
hebben om uw fiets(-verlichting) te repareren dan vragen wij u, die 
zelf mee te nemen.  
  
De volgende deskundige, vrijwillige reparateurs staan zoals altijd 
klaar: kleermaakster, houtbewerker, elektriciens, 
computerdeskundige, fietsenmakers, et cetera. 
  

 

 
 

Wandeling in de Brand 
zondag 13 november 2016 
Tijd: 10.00 uur 
Locatie: Café de Rustende Jager in Biezenmortel 
Gids: Peter van der Velden 
NB: aanbevolen om laarzen aan te trekken 
 
De maandelijkse wandeling voert deze keer door natuurgebied de 
Brand.  
 
‘Brand’ komt van brandstof. Oorspronkelijk lag hier namelijk veen, 
dat rond 1300 helemaal is afgegraven om te verbranden. Na die 
periode is De Brand beplant met eikenbos en zijn er in de 20

ste
 eeuw 

weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een afwisseling van 
bloemrijke weides en vochtige bossen. 
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Vlinder- en libellenlezing 
De vlinder- en libellenlezing trok ongeveer 30 belangstellenden die 
genoten van de films over onder andere oranjetipje, 
pimpernelblauwtje, Blauwe waterjuffers, en nog veel meer. Gefilmd 
door en met deskundig kommentaar van Annette van Berkel van de 
Vlinderstichting.  
 

 

 

 
 

Fons Mandigers 'Natuurbeheerder van het Jaar' in Noord-Brabant  
Fons Mandigers is vrijdag 4 november uitgeroepen tot 
'Natuurbeheerder van het Jaar' in de povincie Noord-Brabant.  
 
Fons is naast beheerder en gebiedsmanager van 
Natuurmonumenten ook actief lid van onze vereniging. Hij ontving 
de titel en bijbehorende oorkonde en een mooi schilderij tijdens een 
conferentie over biodiversiteit in het provinciehuis in Den Bosch.  
 
Fons werkt al meer dan 30 jaar in het natuurbeheer. Hij heeft vooral 
Noordoost Brabant als werkgebied en zet zich in voor 
natuurontwikkelingsprojecten als 'blues in the marshes' in de 
Vughtse Gement en het Vlijmens Ven en 'met MeerMaas langs de 
Maas'. Ook houdt hij zich bezig met het behoud van eendenkooien. 
 

 

 

Warandelezing ‘Naar een beter voedselsysteem’ 
De Brabantse Milieufederatie nodigt je uit voor de Warandelezing 
op dinsdag 15 november 2016 met als thema ‘Naar een beter 
voedselsysteem’. Locatie is Tilburg University (Dante building). 
Inloop vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint het programma in zaal 
DZ 1. 
 
De Warandelezing wordt dit jaar uitgesproken door Louise Vet 
(hoogleraar Wageningen Universiteit en directeur van het 
Nederlands Instituut voor Ecologie), gevolgd door een coreferaat 
van Wouter van Eck (voorzitter stichting Voedselbosbouw en 
eigenaar/ontwerper van Voedselbos Ketelbroek).  
 
Ga voor meer info naar brabantsemilieufederatie.nl.   
 

 

 

Donatie 
Elk jaar ontvangen we enkele donaties. Dit jaar iets meer omdat 
mensen ook in plaats van kadoos of bloemen een donatie voor het 
goede doel voorstellen. 
 
Onze vereniging is zo’n goed doel, met ANBI-status. De donaties 
komen ten goede aan projecten om natuur en milieu in de 
gemeente te verbeteren.  
Misschien ook een idee voor u? Neem voor verdere info contact op 
het bestuur. 

http://www.brabantsemilieufederatie.nl/agenda/warandelezing-2016/


 

 

Doe eens een halve tablet in de machine 
Heb je dat ook wel eens: doe je de klep van de vaatwasser open, zit 
het halve tablet nog in het bakje. En toch is de vaat stralend schoon. 
 
Oorzaak: de dosering is hetzelfde voor heel Europa, onafhankelijk 
van bijvoorbeeld waterhardheid, watertemperatuur en mate van 
vervuiling. 
 
Oplossing: gebruik een gel die je zelf kunt doseren. Of probeer het 
eens met een half blokje. Bij dat laatste moet je dan wel goed 
opletten dat je alle laagjes goed meekrijgt. 
Hetzelfde geldt trouwens voor de wasmachine. 
 
(Bron: de Volkskrant) 
 

 

 
 

Meldpunt kapotte elektronica 
Heb je ook elektronica die binnen een jaar na het verlopen van de 
garantieperiode kapot is gegaan? Meld het dan bij het speciale 
meldpunt van Natuur & Milieu: www.natuurenmilieu.nl. 
Ook kapotte elektronica die lastig of niet te repareren valt kun je 
daar melden.  
 
Met de verzamelde gebruikerservaringen wil Natuur & Milieu 
scherpere regels afdwingen voor de levensduur en repareerbaarheid 
van elektronische spullen. 
 

 

 
 

Vogelbescherming krijgt 1000e verrekijker voor hergebruik 
Vogelbescherming Nederland verzamelt tweedehands verrekijkers 
en telescopen om ze op te knappen en te schenken aan 
natuurorganisaties in ontwikkelingslanden. De 1000e verrekijker 
voor de actie Kijkers voor Kijkers kreeg Vogelbescherming van de 91-
jarige heer Nuijen en zijn vrouw, vogelaars in hart en nieren.  
 
Sinds april 2015 loopt de actie Kijkers voor Kijkers van 
Vogelbescherming. Iedereen die nog een verrekijker of telescoop 
ongebruikt in de kast heeft liggen, kan deze een tweede leven 
geven. Een team van technische vrijwilligers bij Vogelbescherming 
controleert en repareert de kijkers om ze vervolgens gereed te 
maken voor natuurbeschermingsprojecten van BirdLife 
International in onder meer Burkina Faso, Marokko, Senegal, Ghana 
en Indonesië. 
 

 

 
 

Voedsel-afval minderen – fruit en groenten - 2 
Een slappe wortel of een rimpelige paprika of appel....weggooien? 
Of is er toch nog iets aan te doen? Met deze tips kun je 'oud eten' 
prima van de vuilnisbak redden.  
 
Waarschijnlijk gooi je rottende groenten het liefst weg. Maar in 
verreweg de meeste gevallen kun je de rotte stukken gewoon 
wegsnijden. De bacteriën die groenten laten rotten, zijn andere dan 
die voor voedselvergiftiging zorgen. Wat dat betreft moet je 
voorzichtiger zijn met gisten en schimmels, vooral op fruit.  
 
Slappe wortels, verlepte sla, rimpelige tomaten of paprika's zijn 
evenzovele voorbeelden van versproducten die met vochtverlies 
kampen. Je kunt ze prima eten. Een badje van zo'n 10 minuten in 
ijswater doet wonderen.  
 
(Bron: www.foodlog.nl ) 

https://www.natuurenmilieu.nl/meldpunt-kapotte-apparaten/
https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/kijkers-voor-kijkers
http://www.birdlife.org/
http://www.birdlife.org/
http://www.foodlog.nl/artikel/zo-red-je-oud-eten-van-de-vuilnisbak/


 

 
 

Het duurzaam voordeel van fietsen kun je uitrekenen  
Wij Nederlanders fietsen al jaren, dag in dag uit, door weer en wind. 
En dat is maar goed ook want fietsen is niet alleen leuk, maar ook 
goed voor je gezondheid en het milieu. Fietsen is een zeer duurzame 
manier van vervoeren, zeker als je het vergelijkt met de auto, de 
trein of bus. 
  
We weten allemaal wel dat fietsen duurzamer is dan autorijden. 
Maar hoe veel duurzamer is de fiets nou precies? De fietscalculator 
heeft het antwoord. Deze laat zien hoeveel brandstof, kosten en 
calorieën je kunt besparen door met de fiets te gaan in plaats van 
met de auto, maar laat ook zien hoe veel vervuiling voor de lucht dit 
bespaart. Zeg dat je dagelijks 25 kilometer met je kleine model auto 
(op benzine), 5 dagen per week, 45 weken per jaar, naar je werk 
rijdt. Stel je dan eens voor dat je deze afstanden per fiets aflegt. Dit 
scheelt je 65.250 kilocalorieën, €562,50 brandstof en maar liefst 894 
kilogram CO2uitstoot! 
  
Vaker de fiets pakken en de auto laten staan heeft veel duurzame 
voordelen. Dus pak die fiets en ga voor een betere gezondheid en 
milieu! 
 
(Bron: duurzaamnieuws.nl) 
 

 

 
 

Alle fietspaden in Brabant krijgen doorgetrokken kantstrepen 
Alle fietspaden langs provinciale wegen in Brabant krijgen aan 
weerszijden een doorgetrokken streep. Dat is het resultaat van een 
proef die werd uitgevoerd op het fietspad langs de 
Oosterhoutseweg (N631) in Rijen. 
 
In het onderzoek zijn negen soorten markeringen getest, van 
innovatieve lichtgevende markeringen tot traditionele wegenverf.  
 
De ledlampen in het wegdek vielen af vanwege de relatief hoge 
aanlegkosten. Daarnaast werden ze gestolen tijdens de proef (uit 
het wegdek geschroefd). Iets verhoogd aangelegde reflectoren 
vergrootten de kans op vallen. De ‘lichtgevende’ reflectiestrepen 
bleken beperkte meerwaarde te hebben en werden glad bij regen. 
Uiteindelijk bleek de doorgetrokken witte belijning van 10 
centimeter breed het beste te scoren.  
 
De conclusies van de pilot zijn aanleiding om alle provinciale 
fietspaden te gaan voorzien van markeringen.  
 
Ga voor het hele bericht naar www.fietsberaad.nl.  
 

 
 

Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters 
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