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Wandeling Ommetje: Verlaat paaseieren zoeken op Tweede Paasdag……  

Er zijn twee mogelijkheden: het Ommetje Herpt en het Ommetje Hedikhuizen. 

Twee gidsen staan voor u klaar! Beide Ommetjes cirkelen rondom het mooie 

Oude Maasje.  

 

Datum:   maandag 21 april 

Aanvang:   12.00 uur 

Vertrekpunt:                café de Ploeg in Herpt 

 

Denkt u aan goede schoenen. Honden mogen niet mee lopen bij het Ommetje 

Hedikhuizen. Dit om de koeien in de wei – waar men doorheen loopt – te 

beschermen.  

 (Redactie) 

 

 

Korte voorjaarswandelingen op de zaterdagmorgen  

Zaterdag 19 april organiseren wij een korte voorjaarswandeling.  

Een uurtje wandelen met oog voor plant en dier. Dus neem de verrekijker mee. 

Samen zien we meer dan alleen. En de een weet hier, en de ander daar iets van.  

We starten om 10.00 uur bij ons natuurpark de Ottershoek aan de Kanaalweg 

in Drunen. 

(Redactie) 

 

 
 

Samentuin in Heusden?  

Samentuinierders vinden elkaar rond twee concrete basisbehoeften: zelf voedsel 

kweken en sociaal contact. Tijdens de ledenvergadering van 7 april heeft NMV 

Heusden besloten om de start van samentuin(en) in de gemeente  te 

ondersteunen. De initiatiefnemers zijn Marianne Rechters  en Anja Kleijn 

(anja.kleijn@gmail.com). Zij zijn nu op zoek naar mede-organisatoren. De 

tuinierders zelf komen later aan bod. 

 (Anja Kleijn) 

 

 
(Foto: Angela Marie, Flickr) 

 

Volg ontbossing terwijl het gebeurt 

Met de nieuwe Global Forrest Watch web-app van Google kun je nu precies de 

ontbossing van de aarde in de gaten houden.  Je kunt het volledig overzicht van 

de wereld bekijken, en daarnaast inzoomen om bijvoorbeeld in je eigen buurt te 

bekijken.  

meer info... 

 (Bron: hetkanwel.net) 



 

 

Energiek Heusden 

Onder de naam ‘Energiek Heusden’ wordt hard gewerkt aan de oprichting van 

een Lokale Duurzame Energie Coöperatie in de gemeente Heusden. Van onze 

vereniging zitten Ad Kuijpers en Cary Driessen in de werkgroep ‘reductie’. Doel 

van deze werkgroep is om zoveel mogelijk energie te gaan besparen. Dit sluit 

goed aan bij de doelstellingen van onze vereniging.  

 

De werkgroep kan nog enige versterking gebruiken. Wil je ook meehelpen met 

het verminderen van het energieverbruik in de gemeente, laat het dan weten 

aan Ad (adenmechi.kuijpers@home.nl ) of Cary (cadriessen@hotmail.com ) 

 

 (Redactie) 

 

 

Vispassage Crèvecoeur 

De vispassage Crèvecoeur ligt net buiten onze gemeente, in de Oude Dieze bij 

spuisluis Crèvecoeur. De monding van de Dieze vormt het overgangsgebied 

tussen een uitgebreid Brabants bekenstelsel en het rivierengebied. De spuisluis is 

echter wel een onneembare barrière voor vissen die vanuit de Maas de beken op 

willen zwemmen. Daarom heeft het Waterschap er een vispassage gemaakt. Dat 

die goed werkt is te zien op de site van het waterschap. 

 

 meer info: het laatste Brabant magazine 

 meer info: Waterschap Maas Aa en Maas 

 (Redactie) 

 

Agenda 

Dag Datum Tijd Omschrijving 

Wo 16 apr 2014 09.00 Werken in de Eendenkooi 
meer info... 

Za 19 apr 2014 10.00 Korte voorjaarswandeling 
meer info... 

Ma 21 apr 2014 12.00 Wandeling Ommetje 
meer info... 

Di 06 mei 2014 19.30 Vergadering werkgroep Ruimtelijke Ordening 
meer info... 

Wo 07 mei 2014 19.30 Bestuursvergadering 
  meer info... 

Zo 11 mei 2014 10.00 Wandeling Haarsteegse Wiel 
  meer info... 

Advertenties 

 

 



Zonnebloempitten voor de voedertafel 

• Op duurzame geteeld door Fa Valckx, aangesloten bij de stichting Veldleeuwerik, promotor van 

duurzame akkerbouw; 

• Af te halen in Hedikhuizen na telefonische afspraak via  Geert Schalken: 06 12 33 06 13 

• Nog meer weten? Google:  firma valckx zonnepitten.  

 


