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Cock de Moel – van Engelen is overleden 
Op 1 september 2022 is ons erelid en oud-bestuurslid Cock de Moel- van 
Engelen overleden te Schipluiden. Zij werd geboren te Alkmaar op 26 
augustus 1930 en heeft dus een hoge leeftijd bereikt!  
 
Cock en haar man Jan verhuisden in de jaren negentig naar Drunen om 
meer ruimte te hebben. Daar hebben ze dan ook volop van genoten! 
 
Samen werden ze zeer actieve leden van de Natuur- en Milieuvereniging.  
Jan boog zich over de taaiere juridische procedures en Cock was vele jaren 
een zeer betrokken en gedreven secretaresse. 
Ik herinner mij nog scherp de warmte en betrokkenheid van Cock en van 
Jan die er was tijdens de vele bestuursvergaderingen in huize de Moel. 
Samen vormden ze jarenlang het kloppende hart van onze vereniging. 
 
Uit de presentatie van de vele foto’s ondersteund door de prachtige muziek 
(uitgekozen door Cock zelf – ze was zeer muzikaal) tijdens de 
afscheidsdienst realiseerde wij ons hoe snel de tijd gaat. Tafels vol dossiers 
en foto’s: wij allen druk besprekend hoe we de zaken moesten aanpakken. 
Een prachtig tijdsbeeld in de historie van onze vereniging. 
 
Bedankt Cock en de kinderen dat wij aanwezig mochten zijn en uit de 
beelden hebben jullie laten blijken hoe jullie het hebben ervaren en 
gewaardeerd dat Cock en Jan hier in het Drunense na hun pensionering een 
geweldige tijd samen hebben gehad. (Fons van Dijk) 
 

 

 
 

Thema-avond vleermuizen door Peter Twisk 
Datum: 26 oktober 2022  om 20.00 uur  
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG, Vlijmen  
 
Met een lezing over vleermuizen starten we het tweede seizoen 
Dorpsnatuur-lezingen. Spreker deze avond is Peter Twisk. Meer info vind je 
HIER. Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 
Op de avond zijn vleermuiskasten te koop voor 10 euro (winkelprijs 40 
euro). Geef je in je aanmeldings-email naar 
info@natuurenmilieuheusden.nl aan als je een kast wilt? Alvast bedankt. 
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Thema-avond ‘Insecten’ door Pieter van Breugel 
Datum: Woensdag 23 november 2022  
Tijd: 20.00-22.00 uur  
Locatie: Buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2, 5252 NG, 
Vlijmen  
Met een lezing over insecten vervolgen we dit tweede seizoen 
Dorpsnatuur-lezingen. Spreker deze avond is Pieter van Breugel. 
 
Op deze avond zullen we kijken naar de leefomgeving van insecten. Het zal 
gaan over insecten en insectensoorten, maar zeker ook over hoe je een 
tuin insecten-vriendelijk inricht. Als je zelf vragen hebt over insecten kom 
dan ook, want daarvoor is volop gelegenheid. 
Meer informatie vind je hier. 
(Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
 

 
 

 

Waakvlam 
In 2021 ontving Fons van Dijk de Waakvlam, een onderscheiding van een lid 
van de vereniging voor zijn of haar inzet voor natuur en/of milieu. Aan Fons 
de taak om de Waakvlam dit jaar uit te reiken. Omdat de ontvangster niet 
aanwezig kon zijn op de Jaarvergadering, ging Fons op bezoek. 
 
De keuze viel op Willemien de Groot. Willemien zet zich al jaren in voor de 
vleermuizen en gierzwaluwen. Zij was actief bij de acties om deze soorten 
te behouden bij de renovatie van de Voorste Venne en bij die van 
Woonveste-complexen in Venne-Oost. 
 
In 2017/2018 hebben Willemien en Fons samen gestreden om de 
gierzwaluw populatie die gehuisvest was in het te renoveren Sociaal 
Cultureel Centrum De Voorste Venne te behouden. Samen met de 
Zoogdieren vereniging en de Gierzwaluw stichting hebben ze hier een 
prachtig resultaat van kunnen realiseren.  
Nu, na vier jaar, zijn 58 nestkasten bewoond door de gierzwaluw en 
verschillende kasten door de huismus. 
 
Afgelopen voorjaar zijn Fons en Willemien weer druk bezig geweest met de 
renovatie van een 76-tal woningen in Drunen.  
Ook hier hebben ze na flink aandringen een groot aantal verblijfplaatsen 
kunnen realiseren voor gierzwaluw, huismus en de vleermuis. 
 
Willemien, bedankt voor je inzet en kennis en zeker je netwerk dat bij dit 
soort projecten van groot belang kan zijn. Deze Waakvlam heb je zeker 
verdient. 
En veel leesplezier met je boek over de vleermuis soorten in Europa. 
 

 

 
 

Samen Luchtkwaliteit meten – avond trok ruim 60 bezoekers 
De avond over Meetnet Heusden op 27 september trok ruim 60 
belangstellenden naar D’n Elshof. Zij luisterden naar interessante 
uiteenzettingen over welke schadelijke stoffen er in onze lucht zitten, over 
hoe je die kunt meten en wereldkundig maken, over hoe je een meter kunt 
bestellen, en over de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit op jouw 
gezondheid. 
Een mooi verslag van de avond vind je op bd.nl.  
 
De avond leverde tien nieuwe meetpunten op. En ze zijn nog steeds te 
bestellen via onze site.  
Waar al gemeten wordt in Heusden kun je HIER  zien. 
En als je klachten hebt over luchtkwaliteit kun je die nog steeds doorgeven 
op ons meldpunt.  
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Statuten op de site 
Naar aanleiding van de toezegging in de laatste ledenvergadering, staan 
statuten, huishoudelijk reglement en privacy statement op de site.  
 
Ze zijn te vinden: 
** Via het menu op onze site → over ons → statuten-privacy…. 
** Of direct via statuten vereniging, statuten stichting, huishoudelijk 
reglement vereniging, privacy reglement.  
** Of via de zoekfunctie (linksboven op de homepage). 
 

 

 
 

 

Nieuws van Landgoed Steenenburg  
De bouw van huizen op de bouwkavels in het zuiden van Landgoed 
Steenenburg is gestart Het vroegere akkerland aan weerszijden van de 
Kasteellaan is omgevormd tot een reliëfrijk zandlandschap. Er zijn 
woonterpen en wadi’s aangelegd door het landschap deels te verlagen en 
op plaatsen op te hogen.  
 
Er staan prachtige bomen in Landgoed Steenenburg die onze bescherming 
verdienen. Op aanraden van organisator Ralf van onze natuurbeheergroep 
op het landgoed is oranje “ski gaas” rondom deze bomen geplaatst. 
Hiermee wordt voorkomen dat aannemers en bouwers met hun machines 
in de kwetsbare zones van de bomen komen of hier materiaal opslaan.  
 
Meer nieuws over de ontwikkelingen op Steenenburg vind je hier. 
Heb je ook zin om mee te werken aan het landschapsbeheer op 

Steenenburg? Laat het weten via info@natuurenmilieuheusden.nl!! 
(Foto: Wilhelmien Marti) 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

• Elke eerste zaterdagmorgen v.d. maand: Natuurbeheer Steenenburg 

• 26 okt: Thema-avond vleermuizen 

• 23 nov: Thema-avond insecten 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 
Agenda – Natuur en Milieu - overig 

• 29 okt: Landelijke Roofvogeldag 

• 12 nov: Ravon-dag 
 
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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