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Winter aan de afgraving 

 

 
 

 

DE EERSTE NATUURLIJK-DIGITAAL 
 
Om u ook in de periodes tussen twee papieren Natuurlijk-en van nieuws 
te kunnen voorzien beginnen we met NATUURLIJK-DIGITAAL. Een digitale 
nieuwsbrief. Met vooral kortere berichten, wetenswaardigheden, links 
naar interessante informatie op het internet, agenda, ........ 
 
De redactie is benieuwd naar uw reactie. Over de lengte, de soort 
berichten, de opmaak,  ......, suggesties voor op te nemen berichten, een 
mooie naam, ..... 
Uw reactie graag digitaal naar pr@natuurenmilieuheusden.nl. 
 

(Redactie) 

 
 

 

Zie, hoor, voel en ruik de gemeente Heusden 
 
Vind je het leuk om kinderen de natuur en geschiedenis van Heusden te 
laten ontdekken en leren? En weet je aardig wat van bijvoorbeeld 
vlinders, groentetuinen, oude gebouwen en wegen? De basisscholen zijn 
blij met een helpende hand voor hun "buitenlessen". Mail naar 
info@natuurenmilieuheusden.nl, ook voor meer informatie. 

 
(Anja Kleijn) 

 
 

 

Uilen kijken - Loonse en Drunense Duinen met Natuurmonumenten 
 
Ga mee op zoek naar de uilen van de Loonse en Drunense Duinen.  
Na een presentatie over de uil, een unieke avondwandeling en hopelijk 
een ontmoeting met deze roofvogels. 
 
Wanneer: vrijdag 14 feb 2014 - 19:00 uur tot 21:00 uur 
 

meer info....  
 (Redactie) 
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Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI-2014  
 
Onlangs is de eerste Gemeentelijke Duurzaamheidsindex – GDI-2014 – 
voor alle gemeenten in Nederland verschenen. De GDI omvat 
duurzaamheid in brede zin: het welzijn van mens & maatschappij, het 
welzijn van natuur & milieu en het welzijn van de economie. Aan de hand 
van 16 indicatoren laat de GDI het niveau van duurzaamheid in elke 
gemeente zien. 
De gemeente Heusden staat op plaats 142 van de 408 gemeentes, met 
een 5.5 op een schaal van 1-10. Bovengemiddeld, maar de 5.5 laat ook 
zien dat er nog heel veel ruimte is voor verbetering ..... 
 
meer info... 

(Redactie) 

 
 

 
 
 

Koud he? Lekker warm genieten van mooie natuurfoto's! 
 
De mooiste beelden van de werkgebieden van onze vereniging zijn in 
de  fotogalerij op de website te zien. Er zijn overzichtsfoto’s van de 
gebieden maar bijvoorbeeld ook prachtige macro’s van insecten, bloemen 
etc.  En er zijn foto's van de verenigingsactiviteiten. Nog niet gezien? Ga 
dan eens snel een kijkje nemen en zet een kopje koffie naast u want u 
bent niet een-twee-drie uitgekeken!  
  
meer info....  

(Anja Kleijn) 

 
 

 
 
 

 

Het is tijd voor de actie: Brabant Leefbaar-Minder Beesten  
 
Op 7 februari wordt de provinciale Verordening Ruimte vastgesteld. De 
BMF roept op deze dag in Den Bosch te demonstreren en aanwezig te zijn 
bij de vergadering van Provinciale Staten.  
Reden: vanuit milieu oogpunt ontbreken een aantal belangrijke zaken: 
-  Regels voor stand-still overbelaste gebieden staan er niet in, terwijl dit 
wel de afspraak is. De bouwstop loopt af op 1 maart 
-  Regels voor uitbreidingsmogelijkheden vee-industrie staan er wél in 
-  Mestfabrieken mogen overal in Brabant, geitenstop wordt opgeheven, .. 
            
meer info op knakdeworst.nl of mail naar Minderbeesten@outlook.com  
 

(Redactie / BMF) 

 
 

 
 
 

Wandeling De Pessert (9 februari, 10.00 uur, Café de Klinkert) 
 
We organiseren een wandeling door de winterse bossen richting de 
voormalige boerderij de Pessert (ook wel de Pestert genoemd). Dit was 
vroeger een oude boerderij met schuur en bakhuis.  Hij stamde uit de 
veertiende eeuw en is in 1957 helaas ingestort. Het was jarenlang een 
pachtboerderij van de familie d’Oultremont.  
            
meer info...  

 (Redactie) 
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Agenda 

Dag Datum Tijd Omschrijving 

Zo 09 feb 2014 10.00 Wandeling richting de Pessert. 

meer info... 
Za 01 mrt 2014 09.00 Natuurbeheer: algemene werkzaamheden Eendenkooi Ter 

Kwak. 
meer info... 

Zo 09 mrt 2014 10.00 Wandeling door de Brand. 
meer info... 

Wo 05 mrt 2014 19.30 Vergadering bestuur NMVH 
meer info... 

Di 11 mrt 2014 19.30 Vergadering werkgroep Ruimtelijke Ordening 
meer info via info@natuurenmilieuheusden.nl. 

Za 22 mrt 2014 10.00 Excursie naar VIBA-EXPO. 
meer info... 

Ma 07 apr 2014 19.30 Jaarvergadering 
meer info... 
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