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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. 
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
(Foto: Annie van Bokhoven) 
 

 

 
 

Repair Café Drunen, voor al uw kapotte spullen 
Datum en tijd: Woensdag 14 december 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 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 de woensdagmorgen 
De landschapsbeheergroep op de woensdagmorgen heeft de afgelopen 
maand vooral gewerkt bij de Driewiel in de Zeeg, waar weer druk gemaaid, 
gesnoeid en gezaagd is. 
Verder zijn in de Baardwijkse Overlaat nieuwe borden voor 
Natuurmonumenten gezet. En is rond het Nieuwkuijkse Wiel de gagel 
aangepakt en zijn de zichtlijnen weer helemaal open.  
 
Verder was er nog iets met een bever en een linde. Ook daarover kun je 
lezen op de  Facebook-pagina van de groep. Die wordt steeds populairder, 
en heeft inmiddels al 260 leden. 
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Repair Café Drunen zoekt nieuwe reparateur 
Zes keer paar jaar, op een woensdagavond, vindt er in Drunen een Repair 
Café plaats. 
Op dit moment zijn wij met name op zoek naar een deskundige reparateur 
van elektrische apparaten: zoals stofzuigers, naaimachines, 
koffiezetapparaten, radio’s, staafmixers, etc. Bent u handig en deskundig 
op het gebied van elektronica dan bent u degene die wij zoeken. 
 
Wij zijn een gezellig team van ongeveer 12 vrijwilligers: naaister, 
fietsenmakers, reparateur kleine houten meubels en speelgoed, 
reparateurs elektrische apparaten, gastheer en gastvrouwen.  
 
U kunt zich aanmelden voor verdere informatie via het mailadres van het 
Repair Café: repair-cafe@natuurenmilieuheusden.nl  
 

 

 
 

De bruine beuk op Steenenburg 
De bouw van nieuwe huizen aan de zuidkant op Steenenburg komt op 
gang. 
 
De bruine beuk in de tuin van het kasteel heeft een aantal jaren een 
behandeling gekregen om de achteruitgang te stoppen. Dit jaar zijn de 
boom en de groeiplaats intensief onderzocht. De boom is doorgemeten en 
er is een bodemanalyse uitgevoerd voor meer inzicht in de kwaliteit van de 
grond. 
Helaas, het gaat nog steeds niet goed met de beuk.  
Het rapport over het laatste onderzoek vind je HIER. 
 

 

 
 

Ecologisch bermbeheer gemeente Heusden 
In het buitengebied maait de gemeente de bermen minder vaak. Dat is 
goed voor de biodiversiteit. Planten krijgen de kans om zaad te zetten en 
zich voort te planten. Bovendien wordt tegenwoordig het maaisel 
afgevoerd, waardoor de grond verschraalt. En daardoor krijgen zeldzamere 
plantensoorten, met bijbehorende vlinders en andere insecten een kans. 
 
Het heeft dus niets te maken met bezuinigen of verwaarlozen. En het is dus 
ook niet de bedoeling om als burger het maaien maar over te nemen van 
de gemeente! HIER kun je meer lezen over de nieuwe aanpak. 
 

 

 
 

Een natuurvriendelijke tuin in vijf online lessen 
De herfst is de ideale tijd om je tuin om te toveren tot een welkome plek 
voor dieren, planten én jezelf. Wil je dat ook, maar weet je niet goed waar 
te beginnen? Volg dan de gratis online tuincursus van IVN Gelderland.  
 
In de cursus ‘Aan de slag met een levende tuin’ neemt tuinvrouw Anne 
Wieggers, je ‘virtueel’ aan de hand. In vijf online lessen van een half uur 
laat ze zien hoe je al met hele simpele dingen veel resultaat boekt - of je 
nou een beginner bent of al tuinervaring hebt.  
 
Je schrijft je in en start meteen. Veel tips kun je ook gebruiken om 
bijvoorbeeld een geveltuintje te maken of een boomspiegel in de straat te 
verfraaien. Want alles helpt om de stad groener te maken! 
 

 

 
 

Agenda-NMVH 

• Elke woensdagmorgen: Natuurbeheer. 

• Wo 23 nov: Thema-avond ‘Insecten’. 

• Wo 14 dec: Repair Café 
 
Meer informatie over deze activiteiten vind je  HIER. 
 

mailto:repair-cafe@natuurenmilieuheusden.nl
https://natuurenmilieuheusden.nl/wp-content/uploads/2022/11/2022104-bruine-beuk-Landgoed-Steenenburg.pdf
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/de4f8417-ab9e-4aec-8293-45d4d16b6f2d?documentId=86a6a40b-1b1d-4786-b10f-cd5c47c85d9f&agendaItemId=fc4362b4-ab8d-4b68-828e-c9de88372bd2
https://doemee.ivn.nl/bloementuin/natuuracademie
https://natuurenmilieuheusden.nl/category/agenda/


Agenda – Natuur en Milieu - overig 

• 26 nov: Landelijke dag Sovon 

• 10 dec: Floron dag 

• 27-29 jan: Nationale Tuinvogeltelling 

• NatureToday agenda met meer info over bovenstaande activiteiten 

• Groene agenda BMF (Brabant)  
 

 

 (Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

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