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NMVH Jaarvergadering 2022: dinsdag 31 mei 
Reserveer alvast de datum 31 mei in je agenda voor de Jaarvergadering. 
 
Belangrijke onderwerpen die in ieder geval aan bod komen: aankoop 
gronden aan de Duinweg, jeugdnatuur, benoemen van nieuwe 
bestuursleden. 
 

 

 
 

Repair Café Drunen, voor al uw kapotte spullen 
Datum en tijd: Woensdag 8 juni 2022, 19.00 – 21.00 uur  
Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen, 
Is de band van uw fiets kapot of doet het licht het niet? Zit er een naad los 
van uw kledingstuk? Is uw leren tas of riem kapot? Kom naar het Repair 
Café!  
 
De reparatie van de meegebrachte kapotte spullen is - zoals gebruikelijk -  
gratis, een kleine vrijwillige bijdrage om de onkosten van te betalen wordt 
op prijs gesteld. Nieuwe onderdelen dient u zelf mee te brengen. 
 

 

 
 

Landschapsbeheer op Steenenburg 
Zoals al vermeld in de vorige Digituurlijk, gaan de NMVH en de gemeente 
Heusden samenwerken aan het beheer van het gebied. Inmiddels is er een 
groep van zes mensen die op 4 juni gaat starten met het werk. 
 
Plan is om iedere eerste zaterdag van de maand, van 9.00-12.30 
werkzaamheden te verrichten op landgoed Steenenburg. Meer info vind je 
HIER. Wil je ook meewerken aan het groenbeheer op het Landgoed, meld 
je dan aan via info@natuurenmilieuheusden.nl. (Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Eerste ronde planten inventariseren 
In 2021 zijn we begonnen met het inventariseren van openbaar groen in 
Venne-Oost en op de Vliedberg, en in bermen in het buitengebied op het 
zand en op de klei.  
 
We zijn begonnen met vier mensen; inmiddels is er versterking vanuit de 
plantencursus gearriveerd. Nu zijn we met zeven. Ook interesse om mee te 
helpen? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
(Met meer mensen kunnen we ook gaan denken over inventariseren in 
natuurgebieden!) 
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Gratis boekje Tuinieren voor Vlinders 
Meer vlinders in de tuin, wie wil dat nou niet? Met deze tips maakt u uw 
tuin eenvoudig vlindervriendelijk. Ook goed voor bijen en andere insecten! 
 
De Vlinderstichting heeft samen met tv-tuinman Lodewijk Hoekstra dit 
boekje gemaakt. Vol wetenswaardigheden over vlinders. Wat hebben ze 
nodig, welke soorten zie je in de tuin? Met praktische tips voor het 
inrichten van je tuin voor vlinders. Wil jij ook vlinders in je tuin?  
 
Het boekje is HIER  te bestellen. 

 

 
 

Nieuwe aflevering van NatuurStreken – bij de uilenkastbouwers 
Met NatuurStreken probeert Jochem Sloothaak van het Brabants 
Landschap het nieuws snel, tastbaar en met een knipoog te brengen. 
 
Sinds we er de laatste keer over schreven zijn alweer twee nieuwe 
afleveringen verschenen. De eerste gaat over woningnood bij uilen.  
Kijk HIER wat ze ontdekken in Zundert en Oirschot. 
De tweede gaat over kievitkuikens. Kijk HIER wat onderzoeker Tim Visser 
erover zegt.  
Eerdere afleveringen vind je in de afspeellijst van Oisterwijk in Beeld. 
 

 

 
 

Kraaien ruimen Zweedse peuken op in ruil voor pinda’s 
Uit onderzoek blijkt dat eksters, roeken en kraaien zeker zo slim zijn als 
chimpansees. Zo hebben Japanse kraaien geleerd om noten op de weg te 
laten vallen, zodat voorbijrijdende auto’s ze kraken. Als het stoplicht op 
rood staat, rapen ze de noten. Peuken rapen in ruil voor een beloning 
kunnen ze dus ook leren.  
 
De stadsreiniging in het Zweedse Södertälje bestaat binnenkort voor een 
deel uit kraaien. De vogels zijn getraind om sigarettenpeuken op te rapen in 
ruil voor voedsel. Lees HIER het hele bericht. 
 

 

 
 

Hoe maait de gemeente het gras 
Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de kernen. De 
groene omgeving is een onderdeel van het karakter van Heusden en draagt 
bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de gemeente.  
 
In het buitengebied maait de gemeente een keer per jaar. Alleen de randen 
maaien ze vaker in verband met de verkeersveiligheid. In de wijk gaan ze zo 
maaien dat ook daar meer biodiversiteit komt. Kijk maar eens in Geerpark 
en Vlijmen-Noord. 
Hoe het allemaal in zijn werk gaat wordt uitgelegd in dit filmpje.   
 

 

 
 

Week Zonder Afval 
In onze gemeente zamelen we veel afval gescheiden in zodat het 
recyclebaar is. Nog beter is het om de berg met afval te verkleinen! In de 
week van maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni is de Week Zonder 
Afval.  
 
Koop bijvoorbeeld vaker tweedehands, print minder, geef je kleding een 
tweede leven, kies voor herbruikbare verpakkingen of repareer kapotte 
spullen. Doe jij ook mee? Kijk eens op www.weekzonderafval.nl en meld je 
aan om elke dag een andere tip te ontvangen. 
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Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

• 31 mei: NMVH Jaarvergadering 

• 8 juni: Repair-Café Drunen 
 
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 ) 
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Heb je een regenton, maar wil je ook afkoppelen? 

Schaf dan het Regenton-eco pakket aan. Dit 

bestaat uit 2 slangen, waarvan een op de regenton 

wordt aangesloten en de andere op een aparte 

regenpijp. Er gaat per jaar min. 20.000 liter naar de 

tuin i.p.v. het riool. Beveiligd tegen overstroming. 

Prijs 50 euro, incl. aansluiting.  

 

RAB RegenpijpAfkoppelBedrijf 

Albert van de Wiel  

0625413603 

albertwiel@hotmail.com 
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