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Het bestuur van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden 
wenst iedereen, ondanks alle tegenslagen, een fijne Kerst en een 

prachtig 2022, waarin we hopelijk weer samen van de natuur kunnen 
genieten 

 

 
 

Kerstwandeling in de Duinen (alleen voor leden) 
Tweede Kerstdag, zondag 26 december, is er weer de traditionele 
kerstwandeling.  
Onder leiding van Fons van Dijk kunt u na alle ontspanning binnenshuis 
lekker uitwaaien en een frisse neus halen in de Loonse en Drunense 
Duinen.  
 
Datum: zondag 26 december 2019  
Tijd: 11.00 uur  
Locatie: De drie Linden, Giersbergen 
We volgen de dan geldende Corona-regels. 
Graag aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 
 

Glossy 2021 
De glossy van 2021 bevat een aantal verschillende onderwerpen over de 
natuur in onze gemeente: over de gebieden van de Roeivijver en het 
Landgoed de Hooge Bank, over de das, sprinkhanen en bijzondere 
waarnemingen in Heusden, en over Landschapsbeheer. 
 
Deze uitgave is ook weer verkrijgbaar bij Boekhandel Sikkers in Drunen en 
bij Zin in Boeken in Heusden.  
 

 

 
 

OPROEP – Braken-West 
Voor de wijk Braken-West in Drunen zijn wij op zoek naar een bezorger 
die één of tweemaal per jaar onze glossy’s wil bezorgen bij de leden die in 
deze wijk woonachtig zijn. 
 
Uw aanmelding kunt u versturen naar: melisrien1@gmail.com  
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OPROEP – 40 jaar! 
Onze vereniging is opgericht op 25 mei 1982. Dat betekent dat we in 
2022 veertig jaar bestaan. En dat willen we vieren. 
 
Heb je ideeën over hoe we dat zouden kunnen gaan doen? Geef jouw 
suggesties door via info@natuurenmilieuheusden.nl ! 
 

 

 
 

Ommetje Giersbergen - sporen in het landschap 
In onze laatste glossy heeft Cees van der Meijden een mooi stuk over de 
geschiedenis van Giersbergen geschreven. Als aanvulling daarop heeft 
Cees ook een aantal sporen in het huidige landschap van de oude Uithof 
Giersbergen beschreven.  
 
HIER vind je de tekst van de glossy (pag. 1 en 2) en daarna op pagina 3 en 
4 een beschrijving van die sporen, en waar je ze kunt vinden.  
(Foto: Cees v.d. Meijden (De oude Bossche Baan)) 
 

 

 
 

Bescherming oud eikenbos in de Loonse en Drunense Duinen 
Natuurmonumenten werkt momenteel in de Loonse en Drunense Duinen 
aan het behoud van de oude (ingestoven) zomereiken. De 
werkzaamheden vinden plaats ten westen van het fietspad tussen 
Giersbergen en De Rustende Jager. Het bos bestaat hier nog voor een 
groot deel uit ‘oud eikenbos’, een beschermd leefgebied, dat in 
Nederland zwaar onder druk staat door de effecten van stikstof. 
Verdwijnt het oude eikenbos, dan verdwijnen ook veel planten en dieren 
die ervan afhankelijk zijn. 
 
Het hele verhaal vind je op natuurmonumenten.nl.  
 

 

 
 

Nationale Tuinvogeltelling 
Als je je nu aanmeldt voor nieuws van de Tuinvogeltelling, ontvang je: 
- gratis e-mails met herkenningstips en weetjes; 
- een kortingscode voor 15% korting op vogelvoer, voersystemen en 

nestkasten; 
- de gratis special Vogels voeren (pdf) 
 
Zo ben je helemaal voorbereid op de volgende Tuinvogeltelling! 
Leuk, ik doe mee › 
 

 

 
 

Inspiratie voor natuurinclusief (ver)bouwen 
Natuurinclusief bouwen en ontwerpen is makkelijker dan je denkt. In de 
nieuwe video van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging 
(gefinancierd door provincie Noord-Brabant) vertellen experts uit beleid-, 
bouw-, vastgoed- en de groene sector hoe het in zijn werk gaat.  
 
Laat je op YouTube in een filmpje van tien minuten inspireren door hun 
concrete tips en praktische voorbeelden. 
 

 

 
 

Burgerboss: Samen bos maken 
Hoe gaaf is het om, samen met andere Brabanders, te zorgen voor meer 
bossen in onze provincie? Bossen zijn belangrijk. Ze houden ons (dieren, 
planten én mensen) gezond en maken ons gelukkig. We bloeien er, soms 
letterlijk, op. 
 
Steun daarom de aanleg van Brabantse Burgerbossen. Doneer één of 
meer tientjes voor meer bos in Brabant. Jouw inleg wordt door Groen 
Ontwikkelfonds Brabant verdubbeld. 
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Beginnende tuiniers opgelet: gratis e-learning 
Op internet kun je veel informatie over tuinieren vinden. Om een 
compleet beeld te krijgen is dan wel een hele zoektocht. Je kunt ook een 
cursus volgen, in een zaaltje. Maar ja, Corona.  
 
Wil je aan de slag in de tuin, dan kan dat met de online-cursus ‘Een 
levende tuin’ van IVN. Na vijf online modules weet je hoe je je tuin kunt 
omtoveren naar een fijne plek voor jezelf, planten en dieren. Van het 
maken van een plan tot onderhoud en zit vol praktische tips en tricks. 
 

 

 
 

Basiscursus Planten en Dieren (her)kennen deel II 
Hoe herken je bomen zonder blad, hoe zit het nu met de vogeltrek en hoe 
komen insecten eigenlijk de winter door. Dat - en meer - leer je in de vijf 
gloednieuwe lessen van deze online-cursus veldbiologie. 
 
Deze winterserie kost €25,- en bestaat uit vijf lessen met extra aandacht 
voor planten, insecten, vogeltrek en wintergasten. HIER kun je je 
aanmelden. 
 

 

 
 

Wereldzwerver: libel vliegt non-stop de oceaan over 
Libellen kunnen goed vliegen en zwervers kunnen daardoor ver van hun 
geboortestreek aangetroffen worden. Maar dat ze ook, net als trekvogels, 
duizenden kilometers kunnen afleggen is bijna onvoorstelbaar. Eén soort 
spant daarbij de kroon: de wereldzwerver. Daarvan is bekend dat de libel 
meer dan 2000 kilometer kan vliegen. En dat aan één stuk, dus zonder 
pauzes en het grootste deel van de reis voert ook nog over de open 
oceaan voert. Dat is wel heel bijzonder.  
 
Opmerkelijk is verder dat de reis meer dan één generatie beslaat. De 
individuen die uit India vertrekken sterven in Oost-Afrika. Hun 
nakomelingen vliegen in de daaropvolgende lente terug naar India.  
Het hele verhaal vind je HIER.  
(Foto: Steenrode heidelibel) 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

• Zo 26 dec: Kerstwandeling 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu - overig 

• 28-30 jan: Nationale Tuinvogeltelling. 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 

 
 
 
 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

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

 

 

https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/natuur-en-mens-aan-de-slag-met-een-levende-tuin
https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/natuur-en-mens-aan-de-slag-met-een-levende-tuin
https://www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/vlinderwinkel/producten/product/?prod=245
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28374
https://natuurenmilieuheusden.nl/category/agenda/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/events/?pag=1
mailto: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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