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Thema-avond ‘Vogels’ 
Datum: Woensdag 10 november 2021 
Tijd: 20:00 – 22:00 uur 
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG, Vlijmen 
 
De derde lezing in het kader van Dorpsnatuur gaat over tuinvogels; deze 
keer verzorgd door Lot Tönis. Lot is onder andere tuinconsulente bij de 
Vogelbescherming en geeft tuinadviezen om tuinen vogelvriendelijker 
te maken.  
Deze avond zal ze praten over vogels in de tuin. Waar moet ik aan 
denken bij een vogelvriendelijke tuin? Welke vogels kan ik tegenkomen 
in mijn tuin? 
Meer informatie vind je HIER. 
 

 

 
 

Samen luchtkwaliteit meten 
Datum: Dinsdag 16 november 2021 
Tijd: 19:30 – 22:00 uur 
Locatie: De Remise, Grotestraat 267, 5151 BM Drunen 
 
In Heusden geeft de luchtkwaliteit, op bepaalde momenten in bepaalde 
wijken, vaker reden tot klagen. Maar hoe goed of slecht, en waar? Nu 
blijkt het goed mogelijk om zelf de luchtkwaliteit betrouwbaar te 
meten.  De NMVH organiseert een thema-avond over “samen meten 
van de luchtkwaliteit”. 
 
Op deze avond wordt informatie gegeven over het zelf meten en over 
de mogelijkheid om een sensor aan te schaffen. Meer info vind je HIER. 
 

 

 
 

40 jaar! 
Onze vereniging is opgericht op 25 mei 1982. Dat betekent dat we in 
2022 veertig jaar bestaan. 
 
We zijn op zoek naar leden die ook van een feestje houden, en mee 
willen helpen om het te organiseren. 
 
Interesse? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://natuurenmilieuheusden.nl/thema-avond-vogels-door-lot-tonis-tuinconsulent-van-de-vogelbescherming-2/
https://natuurenmilieuheusden.nl/samen-luchtkwaliteit-meten/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl


 

 
 

Nestkasten langs de Heidijk en op Steenenburg populair 
In 2020 zijn, in het kader van de natuurlijke bestrijding van de 
eikenprocessierups, langs de Heidijk 70 nestkasten opgehangen. Deze 
werkzaamheden werden verricht in een samenwerking tussen onze 
vereniging, Geocachers en de gemeente Heusden. 
 
 Dit jaar zijn deze nestkasten voor de tweede keer schoongemaakt en is 
er weer geteld hoe vaak een nest is aangetroffen. In het eerste seizoen 
was het bezettingspercentage 83%. Dit jaar bleken alle 70 bezet te zijn; 
een score van 100%! Op Steenenburg ging de bezettingsgraad van 57% 
naar 86% van de geplaatste kasten. 
 
Het hele bericht vind je HIER, en de rapportage erover in het Brabants 
Dagblad vind je HIER. 
 

 

 
 

Landschapsbeheer in oktober 
Op de laatste dag in september is ook voor de laatste keer dit jaar 
gewerkt aan de Kooiweg, ter bestrijding van de Japanse duizendknoop. 
Het Brabants Landschap berichtte hierover op bd.nl. 
 
Verder is op de Facebook-pagina van Landschapsbeheer te lezen over 
informatie-bordjes van de gemeente bij Limietveld en Patrijzenpoel, en 
over het werk in de Overlaat, bij het Nieuwkuijkse Wiel en in de 
waterberging langs de Spoorlaan in Drunen. 

 

 
 

Nieuwkuijkse zwaan gered door de dierenambulance en duikers  
In een wiel aan de Badweg in Nieuwkuijk heeft de dierenambulance op 
17 oktober samen met de duikers van Den Bosch een zwaan uit het 
water gehaald. Het dier was daar heel de dag rondjes aan het zwemmen 
 
Toen de mannen het dier uit het water hadden bleek dat zijn poot uit 
de kom was. De dierenambulance heeft de zwaan meegenomen naar 
een opvang. 
(Bron: heusden.nieuws.nl )(Foto: Wilhelmien Marti) 

 

 
 

Hoe maak je je tuin winterklaar?  
In elk geval niet door alles op te ruimen! Van al die orde en netheid 
worden de dieren in je tuin eigenlijk niet zo blij. Zo houden egels meer 
van rommelhoekjes waar ze ‘s winters in weg kunnen kruipen. En van 
uitgebloeide planten vol hapklare zaden. Door juist weinig te doen help 
je dieren en planten de winter door. Als dat geen goed nieuws is… 
 
Heb je veel snoeihout, takken en ander spul? Gooi alles op een hoopje 
en maak er een schuilplek voor insecten en egels van. De vertering in de 
hoop gaat in de winter gewoon door. Door de warmte die daarbij 
vrijkomt, is het een fijn warm plekje om te overwinteren. Andere dieren 
komen maar wat graag langs om van die insecten te eten. 
Meer tips vind je HIER. 
 (Foto: Peter v.d. Velden) 
 

 

 
 

Een bloeiend voorjaar plant je in de herfst 
De zomer is tamelijk geruisloos overgegaan in de herfst. Binnen 
afzienbare tijd verliezen bomen hun blad en verdwijnt langzaam maar 
zeker het groen uit het tuinbeeld. Daarmee groeit snel het verlangen 
naar een frisse, kleurrijke tuin in de lente.  
 
De hele maand oktober zijn er tips om dit najaar actief aan de slag te 
gaan in eigen tuin, zodat we in het bloeiende voorjaar ook weer volop 
kunnen tellen.  
 

https://natuurenmilieuheusden.nl/nestkasten-langs-de-heidijk-en-op-steenenburg-populair/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/angry-birds-misschien-geef-ze-een-nest-en-er-zijn-minder-jeukrupsen~a34c5741/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/dood-aan-de-japanse-duizendknoop-met-de-schoffel-of-geven-we-m-een-dodelijke-injectie~a08c97bd/
https://www.facebook.com/groups/2720940434820308
https://heusden.nieuws.nl/nieuws/20211017/zwaan-gered-door-de-dierenambulance-en-duikers-van-de-brandweer-in-vlijmen/
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/hoe-maak-je-je-tuin-winterklaar-10-tips-voor-de-herfst
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=381c19a5dc&e=345f56cf76
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=381c19a5dc&e=345f56cf76


 

 
 

Boompjes voor Beginners-pakket: maak zelf je natuurvriendelijke tuin 
Geniet jij ook zo van vogels, vlinders en insecten in jouw tuin? Nu is hét 
moment om je tuin om te toveren tot een diervriendelijk paradijs. Zorg 
voor wilde planten, schuilplaatsen voor insecten en meer bomen met 
het Boompjes voor Beginners-pakket. 

 
Het Boompjes voor Beginners-pakket bestaat uit jonge Veldesdoorn, 
Sporkehout en Gele kornoelje (circa 40 centimeter). Het kost slechts 25 
euro inclusief verzendkosten. 
Het hele bericht vind je  HIER. (Foto: Mees van den Berg). 
 

 

 
 

Welke vogels komen er een hapje eten in je tuin? 
Van 15 oktober tot 12 november is de Lijsters- en Bessentelling. Welke 
vruchtdragende bomen en struiken staan er in je tuin? En welke vogels 
maken daar dankbaar gebruik van? 
  
Als leefgebied voor doortrekkende lijsters denk je niet direct aan je tuin. 
Toch staan daar veel besdragende stuiken en bomen. Zo komen 
koperwieken en kramsvogels in oktober massaal naar Nederland en is 
de kans groot dat ze je in je tuin bezig zien een struik kaal te vreten. Tel 
je mee? 
 

 

 
 

Voor vlinders moet je nu in de bebouwde omgeving zijn 
In het weekend van 9 en 10 oktober zijn er nog heel veel vlinders 
gezien. Het zonnige weer nodigde uit om nog flink te vliegen en als er 
ergens bloeiende planten waren, zaten daar zeker vlinders. Verreweg 
de meeste vlinders zijn gemeld uit het stedelijk gebied, want daar is nog 
van alles te halen. De dagpauwoog was veruit het talrijkst, maar er 
vlogen nog zo’n twintig soorten. 
 
Meer over vlinders in het najaar vind je HIER en meer over het 
overwinteren van de dagpauwoog HIER.  
 

 

 
 

Wat te doen met een onbewoonde nestkast? 
Keek je afgelopen voorjaar tijdens het tellen uit naar de eerste 
bewoners van je (nieuwe) nestkast? Kwamen de mezen dit voorjaar 
hoopvol op bezichtiging, maar ging de koop niet door? Er zijn nooit 
garanties, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de nestplek 
aantrekkelijker voor ze te maken. Lees ze hier.  
Het najaar is hier dé ideale tijd voor.  
 
Is de nestkast wel gebruikt, dan is het tijd voor de herfst-schoonmaak. 
Zo ben je er weer helemaal klaar voor om de jonge vogels te tellen 
komend voorjaar! 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 
> Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 
> Wo 10 nov: Vogel lezing 
> Di 16 nov: Samen luchtkwaliteit meten 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu overig 
> 30 okt: Nacht van de Nacht 2021 (Landelijk) 
> 30 okt: Nationale Duurzame Huizen Route (Landelijk) 
> 02 nov: Diervriendelijk tuinieren (Veldhoven) 
> 05 nov: Natuurwerkdag (Landelijk) 
> Za 13 nov: RAVON-dag. Meer info HIER. 
> 18 nov: Bescherming zandpaden (Online) 
> Za 27 nov: Landelijke dag Sovon Vogelonderzoek. Meer info HIER. 

https://planboom.nl/beginners
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/creeer-een-natuurvriendelijke-tuin-met-jouw-boompjes-voor-beginners-pakket/
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=17ab93039a&e=345f56cf76
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=23de5dab41&e=345f56cf76
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=23de5dab41&e=345f56cf76
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28295
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28272
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=dfede5767a&e=345f56cf76
https://tuintelling.us8.list-manage.com/track/click?u=4c83c01eb6e895b56092fe4be&id=940ef0a61f&e=345f56cf76
https://natuurenmilieuheusden.nl/category/agenda/
https://spits-online.nu/platform/U6fU8uokYxKvc6TFR4wt/cbo/32ce0810156d354c895196cef68b2762&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhYmFudHNlbWlsaWV1ZmVkZXJhdGllLm5sL3Byb2plY3QvbmFjaHQtdmFuLWRlLW5hY2h0Lw==
https://spits-online.nu/platform/U6fU8uokYxKvc6TFR4wt/cbo/32ce0810156d354c895196cef68b2762&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhYmFudHNlbWlsaWV1ZmVkZXJhdGllLm5sL2dyb2VuZS1hZ2VuZGEvbmF0aW9uYWxlLWR1dXJ6YW1lLWh1aXplbi1yb3V0ZS1sYW5kZWxpamsv
https://spits-online.nu/platform/U6fU8uokYxKvc6TFR4wt/cbo/32ce0810156d354c895196cef68b2762&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhYmFudHNlbWlsaWV1ZmVkZXJhdGllLm5sL2dyb2VuZS1hZ2VuZGEvZGllcnZyaWVuZGVsaWprLXR1aW5pZXJlbi12ZWxkaG92ZW4v
https://spits-online.nu/platform/U6fU8uokYxKvc6TFR4wt/cbo/32ce0810156d354c895196cef68b2762&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhYmFudHNlbWlsaWV1ZmVkZXJhdGllLm5sL2dyb2VuZS1hZ2VuZGEvbmF0dXVyd2Vya2RhZy1sYW5kZWxpamstMi8=
https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/?pag=1
https://spits-online.nu/platform/U6fU8uokYxKvc6TFR4wt/cbo/32ce0810156d354c895196cef68b2762&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhYmFudHNlbWlsaWV1ZmVkZXJhdGllLm5sL3Byb2plY3QvMTgtbm92ZW1iZXItYmVzY2hlcm1pbmctemFuZHBhZGVuLw==
https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/?pag=1
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/wp-content/uploads/sites/18/2021/10/planboom-2.svg


(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl ) 

 

 

 

 

Advertenties 

 

 

 

HeusdenseTonnen, HET adres voor  

- aansluiting van regentonnen 

- afkoppeling van regenpijpen 

- levering en aansluiting van overloopslangen 

- levering van kunststof en houten regentonnen 

i.c.m. aansluiting 

- vrijblijvend advies aan leden van N.M.V.H. 

 

HeusdenseTonnen                                                                                                                                      

Albert van de Wiel                                                                                                                                  

De Theems 70                                                                                                                                              

5152SN Drunen                                                                                                                                         

tel.  06 2541 3603                                                                                                                                             

albert.vd.wiel@gmail.com  
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