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(De Venkantbrug)  

Wandeling de Moerputten 
 
Het natuurterrein de Moerputten is een nat laagveengebied met 
twee gerestaureerde bruggen. Prachtige voorbeelden van 
industrieel erfgoed uit de negentiende eeuw.  
Ook is het gebied bekend om het Pimpernelblauwtje,  een zeldzame 
vlindersoort.  
Gids Peter van der Velden weet er alles over te vertellen! 
 
Datum:   zondag 8 februari 
Aanvang:  10.00 uur 
Duur:   ongeveer twee uur 
Vertrekpunt: de Venkantbrug bij de Moerputtenweg,  

op de grens Vlijmen – Den Bosch  
(Redactie) 

 

 
 

EnergieCafé EnergiekHeusden: Collectieve inkoop zonnepanelen 
 
Aanschaf van zonnepanelen is op dit moment een hot item. 
Energiek Heusden organiseert daarom een energiecafé met als 
onderwerp: Collectieve Inkoop van Zonnepanelen voor 
particulieren.  
 
Energiek Heusden is een coöperatie van, vóór en dóór inwoners, die 
duurzame en betaalbare energie, reductie van fossiele brandstoffen 
en gezamenlijke activiteiten wil ontplooien.  
Er is gelegenheid om over de uitwerking van de collectieve inkoop 
met elkaar van gedachten te wisselen. Vragen als: hoe borg je 
kwaliteit, wat spreek je af over garanties, hoe wordt het project in 
de markt gezet, hoe worden de offertes aangevraagd en dergelijke 
komen aan bod. 
 
Het energiecafé waar alle inwoners van Heusden welkom zijn, vindt 
plaats op maandag 9 februari in het gemeentehuis van Vlijmen, 
aanvang 20.00 uur.  
 
Ga voor meer informatie over deze avond naar 
www.energiekheusden.nl 

 (Redactie) 
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Water Natuurlijk stelt speerpunten en kandidatenlijst vast! 
   
Op woensdag 18 maart 2015 worden er weer waterschaps-
verkiezingen gehouden. Bij Water Natuurlijk staan meerdere IVN 
leden op de lijst. 
 
Stichting Water Natuurlijk is opgericht door organisaties op het 
terrein van bos, natuur, landgoederen, landschap, cultuurhistorie, 
heemkunde, natuuronderzoek, NME, vogelbescherming, recreatie, 
watersport, sportvisserij.  
 
Water Natuurlijk gaat voor de volgende vijf speerpunten: 
1. Schoon, gezond, mooi, beleefbaar, recreatief water  
2. Natuurlijk, visrijk water 
3. Voldoende water voor landbouw en natuur 
4. Betaalbaar water  
5. Veilig water  
 
Ga voor de facebook pagina naar 
https://www.facebook.com/Water-Natuurlijk 
Ga voor meer informatie overhet programma en de kandidatenlijst 
naar  http://www.waternatuurlijk.nl  

 (Redactie) 

 

Bomencafé in Het Groene Woud 
 
Het Groene Woud en Stichting Oisterwijk 800 SPOT organiseren op 
21 maart 2015 het Bomencafé (congres). Er is veel gaande rondom 
bomen, zoals economie, cultuur, spiritualiteit, ecologie, kunst, zorg, 
wetenschappen en toerisme. Tijdens het Bomencafé komen 
inspirerende voorbeelden aan bod van initiatieven die te maken 
hebben met bomen. Het is bedoeld voor kennisoverdracht, maar 
ook ter inspiratie en het smeden van nieuwe netwerken. Het 
congres richt zich in de breedste zin op geïnteresseerden in bomen. 
 
Het programma bestaat uit lezingen, presentaties en workshops, 
afgewisseld met gedichten over bomen. Bezoekers ontvangen ook 
een congresmap met daarin samenvattingen van alle presentaties 
en relevant documentatiemateriaal. 
 
Locatie: Raadhuis, De Lind 56 in Oisterwijk 
Tijd: 10.30 - 16.00 uur (inclusief lunch) 
Kosten: 10 euro 
Ga voor meer informatie naar www.hetgroenewoud.com 

 
 (Redactie) 

 
 

Kinderen begeleiden in de natuur. 
 
“Het Bewaarde Land” is een natuurbelevingsproject voor groep 4, 5 
en 6 van het basisonderwijs. De hoofddoelstelling is om kinderen 
drie dagen in drie opeenvolgende weken met al hun zintuigen de 
natuur te laten ervaren en zich er thuis te laten voelen. Het 
Bewaarde Land wordt in Brabant o.a. in Nationaal Park Loonse en 
Drunense Duinen (Udenhout) uitgevoerd. 
 
Heb jij ervaring in het begeleiden van kinderen en wil je jouw liefde 
voor de natuur met ze delen? Dan is vrijwilliger worden in Het 
Bewaarde Land wellicht iets voor jou. Ga voor meer informatie naar 
www.hetbewaardeland.nl 

(Redactie) 
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Milieuvriendelijker leven met apps 
 
Er komen steeds meer apps die je helpen milieuvriendelijker te 
leven. Zo zijn er apps voor je smartphone die je leren bewuster om 
te gaan met producten, minder weg te gooien, minder gebruik te 
maken van natuurlijke grondstoffen en natuurlijk zelf dingen te 
repareren. Hetkanwel.net heeft de beste op een rijtje gezet. 
 
Fiets kapot? App biedt hulp 
Is je fiets kapot maak dan die fiets. De app Fiets Repareren bied je 
alle advies. Zie je het niet zitten om zelf te doen, ga dan naar het 
Repair Café en laat het doen. 
 
Recyclemanager 
De app Recyclemanager helpt je afval te scheiden. Goed voor milieu 
en portemonnee. 
 
Waterverspilling tegengaan 
De gemiddelde Nederlander verbruikt ongeveer 45.000 liter water 
per jaar, een derde daarvan gaat op aan douchen en baden. De 
app Watersaver houd bij hoeveel water je verbruikt en hoe ver je 
boven of onder het gemiddelde zit van Nederland, en geeft tips over 
hoe je nog meer kan besparen en dus duurzamer kan zijn. 
 
Neem eens een kijkje in de koelkast 
Met de handige Fridge Cookin’ app krijg je tips over wat te eten met 
de ingrediënten die je nog in de koelkast hebt liggen. Zo hoef je niets 
meer weg te gooien. 
 
Hoe duurzaam eet ik eigenlijk? 
De duurzaamheids-app van questionmark laat je zien welke 
producten, die je in de supermarkt koopt, duurzaam zijn en dan 
vooral op welke gebieden ze duurzaam zijn. Er kan naar vier 
gebieden gekeken worden; volksgezondheid, milieu, mensenrechten 
en dierenwelzijn.  
 
Ga voor het hele artikel naar www.hetkanwel.net 
 

 (Redactie) 

 
 

 

Word supporter van de Brabantse Milieufederatie 
 
Al sinds 1972 zet de Brabantse Milieufederatie (BMF) zich in voor 
een mooi en duurzaam Brabant. Dat doet ze namens iedereen die 
natuur en milieu een warm hart toedraagt. Jij kunt hun daarbij 
helpen. Vanaf nu kun je namelijk supporter worden van de BMF.  
 
Wat houdt het in? Je ontvangt onze nieuwsbrief, wordt uitgenodigd 
voor interessante bijeenkomsten en helpt mee een mooi een 
duurzaam Brabant dichterbij te brengen. Aanmelden kan eenvoudig 
via www.brabantsemilieufederatie.nl. De eerste honderd supporters 
krijgen het boek ‘Natuur dichtbij’ cadeau.  
 
Waarom? De BMF wil mensen met hart voor natuur en milieu 
samenbrengen. Veel mensen zijn op hun eigen manier bezig met 
duurzaamheid, maar hebben behoefte om de krachten te bundelen. 
Samen kunnen we het verschil maken! 
 

(Redactie) 
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Samentuinen op Dromen.Doen.Heusden-dag 
Samentuinen was aanwezig tijdens de Dromen.Doen.Heusden-dag, 
1 februari in De Voorste Venne te Drunen. Veel bezoekers bleken 
nieuwsgierig naar samen en ecologisch tuinieren. Natuurlijk zagen 
we ook bekenden uit de groep rond De Zwollemoer die even hoi 
kwamen zeggen. Heel erg leuk! En we hebben nieuwe kennissen 
gemaakt.  
 
In Oudheusden is vorig jaar een groep gestart op het 
volkstuincomplex; hun opbrengst is voor de Voedselbrigade. Ze 
hopen dit jaar een groter perceel te kunnen gaan bewerken. 
We hebben kennis gemaakt met initiatiefnemers voor een tuin bij 
een basisschool in Drunen. Allen vinden het plezierig om samen op 
te trekken en kennis te delen. Samentuinen leeft in onze gemeente! 
 

 (Anja Kleijn) 

 

 

LET OP: 
In Natuurlijk staan de data van de wandeling in Nederhemert en de 
excursie in Eendenkooi Ter Kwak verwisseld.  
 
Zondag 15 maart:   
Wandeling op het eiland Nederhemert 
Gids:   Peter van der Velden 
Vertrekpunt:  de speeltuin 
Aanvang:  10.00 uur 
 
Zondag 12 april: 
Excursie naar de eendenkooi Ter Kwak  
Gids:   Fons Mandigers 
Vertrekpunt: aan de Kooilaan OOSTZIJDE van de Hooibroeken 
Aanvang: 10.00 uur 

(Redactie) 

 
 
 
 
Agenda (ga voor meer info over de agenda naar www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php)  

Dag Datum Tijd Omschrijving 

Za 07 feb 2015 09.00 Natuurbeheer in het Vlinderveld, diverse werkzaamheden 

Zo 08 feb 2015 10.00 Wandeling de Moerputten 

Ma  09 feb 2015 20.00 Energiecafé Energiek Heusden 

Do  12 mrt 2015 19.00 Repair Café 

Zo  15 mrt 2015 10.00 Wandeling op het eiland Nederhemert 

Zo  12 apr 2015 10.00 Excursie naar de eendenkooi Ter Kwak 

   

 
 
 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 

 

 

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php


 

 

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.  

 

 

 


