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Nieuwsbrief LNMH december 2015
Inhoudsopgave
Statutenwijziging
Rabobank maatschappelijk project
Knotseizoen
Cursus moestuin
Lezingen en wandelingen
Project 2016
Bestuurslid gezocht
Evaluatie vrijwilligersdag

Agenda activiteiten:
Datum

onderwerp

lokatie

8 december
27 december
24 januari
14 februari
28 februari
17 april
14 mei 06.00 uur
15 mei 08.00 uur
29 mei
26 juni
13 juli
27 juli

reparatieavond
Haaren
wandeling Dal van de Beerze
Logtsebaan
vogels kijken Leemkuilen
Heusdensebaan
Nordic Walking
Bezoekerscentr
mossenexcursie
Bezoekerscentr
voorjaarsbloeiers de Brand
Biezenmortel
vroege vogelexcursie Belversven Oisterwijk
vroege vogelexcursie Belversven Oisterwijk
11 vennentocht
Bezoekerscentr
zomerexcursie Huisvennen
Kampina Boxtel
kleine beestjes Heiloop
Oisterwijk
gezinsdoe-excursie
Bezoekerscentr

N.B. Voor detailinformatie wandelingen zie www. lnmh.nl, kopje: agenda
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Aanpassing Statuten LNMH
LNMH heeft als doelstelling achteruitgang van natuur, milieu en landschap in
onze gemeente te voorkomen en waar mogelijk een stapje vooruit te helpen.
Dit doen we door allerlei projecten op te zetten en inwoners van onze gemeente
te stimuleren zelf de handen uit de mouwen te steken. Soms zelfs letterlijk.
Een enkele keer komt het echter voor dat we naar de rechter stappen om
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Zo hebben we vorig jaar bezwaar
gemaakt tegen de afgifte van een (Natuurbeschermingswet) vergunning voor een
megastal aan de Kovelseweg. Eén van onze argumenten daarbij was dat de extra
uitstoot van stikstof gevolgen heeft voor het natuurgebied Kampina.
Tot onze verbazing heeft de Raad van State ons bezwaar afgewezen met als
argument dat in de statuten staat dat LNMH zich uitsluitend richt op de
gemeente Haaren. En dus de gevolgen voor de Kampina niet als argument kan
gebruiken??!!
Voor het bestuur reden om te bezien of we onze statuten kunnen aanpassen.
Mochten we nog een keer bij de Raad van State terecht komen dan mogen onze
statuten in elk geval geen reden zijn dat we een zaak verliezen.

Dubbel prijs bij Rabobank maatschappelijk dividend
De LNMH heeft twee keer meegedaan met dit programma. Allereerst als LNMH
Actief met de werving van gelden voor insectenhotels. We willen graag bij elke
Samentuin (en later ook bij elke school) een insectenhotel plaatsen. Twee van
onze zeven samentuinen hebben er nu al een. Zo'n insectenhotel is niet alleen erg
decoratief, maar biedt ook nestgelegenheid voor de wilde bijen en insecten.
En dat is keihard nodig.
We hebben voor dit project €377,36 opgehaald. Dank aan de gulle stemmers op
ons project. Eens kijken welke Samentuin we daar blij mee kunnen maken door
een insectenhotel te gaan plaatsen.
De tweede aanvraag betreft de aanleg van een kindersamentuin bij de nieuwe
school De Sprankel in de kern Haaren. We hebben daarbij goed samengewerkt

met beide schooldirecteuren van de Klimop (Linda) en Hasselbraam (Heidi).
Zij hebben met hun nieuwsbrief flink mee geworven om stemmers te krijgen.
Dat is gelukt. We hebben €1.032,41 opgehaald. Met deze opbrengst kunnen we
een mooie start gaan maken. De bedoeling is dat we in het voorjaar 2016 echt al
aan de slag gaan, want dan vindt de verhuizing en inrichting plaats.
Je kunt nog meedenken en meedoen aan dit project als je het leuk vindt om
zoiets op te starten met kinderen.

LNMH
Knotten moet je echt één keer in je leven gedaan hebben!

Knotbeurten in 2015 en 2016
De planning voor het knotseizoen 2015-2016 is rond! De knotploeg gaat weer zes
keer aan de slag. Er is een vaste groep deelnemers die elke keer een uitnodiging
krijgt om mee te doen. Wil je ook op die lijst? Mail naar fietsforfun@planet.nl.
We zijn aan de slag op 19 december 2015, 9 januari 2016, 23 januari,
13 februari, 27 februari en 12 maart.
Op 19 december worden er 16 knotwilgen onder handen genomen op het terrein
van Frans van Erve. Vermeldenswaard is dat de groep op 9 januari aan het werk
is aan de Kreitestraat. Een prachtig rijtje knotwilgen langs het weiland van
Bart Teurlinx. De erwtensoep wordt bij deze gelegenheid aangeboden door
Van de Loo, groenten & fruit (Kastanjelaan).
Meld jezelf aan bij Hans Naaijkens fietsforfun@planet.nl. We nemen je op in de
lijst van ‘actieve knotters’. Als jij vindt dat één keer meedoen al actief genoeg is
dan zijn we het daar ook mee eens. Altijd even melden bij Hans dan zorgen we
dat er koffie en soep voor je is. Eigen gereedschap meenemen mag, maar is niet
nodig. Wel handschoenen, goede schoenen of laarzen en warme kleding.

Nieuw bestuurslid gezocht
Vorig jaar is Frans van Keulen overleden.
Frans was onze vicevoorzitter en onvervangbaar.
Gezien de hoeveel activiteiten die wij als LNMH organiseren, zijn we nu op zoek
naar een nieuw actief bestuurslid. We vergaderen weinig (eens per kwartaal
op een ontspannen en informele wijze), maar doen vooral veel. Waarbij
uitgangspunt is dat je de onderwerpen oppakt die je zelf interessant vindt.
Dus als je interesse hebt, neem contact op met ons.
We gaan dan bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Evaluatie vrijwilligersdag
Op 5 september hadden wij onze jaarlijkse vrijwilligersdag van LNMH.
Samen met de Duurzame Energiecoöperatie Haaren beleefden we een leuke
middag en avond bij Sandra en Johan Schoones aan de Belversestraat in Haaren.
Rond 16.00 uur vertrokken we met zo’n 60 deelnemers vanaf deze mooie locatie
voor een natuurbelevingswandeling in dit gebied. Via Seters Heike liepen we door
een weiland om bij de Essche Stroom uit te komen. Regelmatig werd stil gestaan
en uitleg gegeven over het gebied met zijn natuurwaarden. Anja van de Bogert
gaf uitleg over de herinrichting van een deel van dit gebied.
Een natuurlijke verbindingszone tussen de Essche Stroom en het Helvoirts
Broek wordt daar in de nabije toekomst gerealiseerd. Ad van Opstal kon hier en
daar wat vertellen over boompjes, plantjes en beestjes. Na ongeveer twee uur
zijn we weer terug op de plek waar gastvrouw en gastheer alles hadden
voorbereid voor een gezellig samenzijn. Er stond een fantastisch vegetarisch
buffet wat door Anja en Hans Naaijkens was geregeld. Voeg daarbij de heerlijke
biertjes, wijntjes enz. enz. en je hebt alle ingrediënten voor een fijne avond.
Gelukkig hebben we geen regen gehad en de frisse avond konden we opwarmen
met een paar vuurkorven.
Al met al een zeer geslaagd vrijwilligersfeest en nogmaals hartelijke dank aan
onze gastvrouw en gastheer Sandra en Johan.
Volgend jaar komt deze dag weer, maar dan georganiseerd door de DEH.

