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Wandeling Eendenkooi Ter Kwak 
zondag 12 april 2015 
Tijd: 10.00 uur 
Locatie: Aan de Kooilaan OOSTZIJDE van de Hooibroeken  
 
De wandeling voert u deze keer door eendenkooi Ter Kwak. De 
honderden jaren oude kooi, in het natuurgebied Hooibroeken / 
Elshoutse wielen verkeert nog in goede staat. Een wandeling met 
cultuurhistorische aspecten door een schitterend natuurgebied! 

Vertrekpunt: oostzijde van de Kooilaan tussen Elshout en 
Oudheusden. Gids: Fons Mandigers  

 

 

Project "MAAS SCHOON" 
zaterdag 18 april 2015 
Tijd: 9.00-12.00 
Locatie: Doeveren, provincialeweg 
 
Samen maken we de oevers van de Maas schoon. Al het zwerfvuil 
wordt verzameld. Dit alles in het kader Maas Schoon, een project 
van de provincies Limburg en Noord Brabant waar ook onze 
gemeente Heusden aan meedoet. Wij starten in Doeveren en 
werken naar de Heusdens brug. Wil je meedoen, neem dan contact 
op met Joost van Balkom (joostvanbalkom15@gmail.com ) 

 

 

Jaarvergadering van de vereniging 
woensdag 22 april 2015 
Tijd: 19.30 uur  
Locatie: het d’Oultremontcollege in Drunen 
 
Deze avond is de jaarlijkse ledenvergadering. Met voor de pauze de 
vaste onderdelen, een ruime pauze om elkaar bij een borrel te 
ontmoeten, en na de pauze een presentatie over EnergiekHeusden, 
onze lokale duurzame energiecoöperatie. 

 
 

 

Repair Café 
donderdag 30 april 2015 
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur 
Locatie: de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen 
 
Wederom een Repair Café in Drunen. Een team van enthousiaste, 
vrijwillige, deskundige reparateurs staat voor je klaar. 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
mailto:joostvanbalkom15@gmail.com
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/Natuurgebieden-in-de-gemeente-Heusden/Hooibroeken/01_annie_2011_05_29-50
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/Natuurgebieden-in-de-gemeente-Heusden/Maas-en-uiterwaarden/Maas-en-uiterwaarden_20140309_AK_800P1040901


 

 

Op stap met de plantenwerkgroep 
zaterdag 2 mei 2015 
Tijd: 09.30 uur 
Locatie: Nader te bepalen 
 
Iedereen is welkom! Neem voor informatie contact op met:  
Theo Boonmann: boonmanndebij@home.nl of tel.0416-376378. 
 

 

 

Blues in the Marshes 
Op vrijdagavond 10 april is er een informatieve bijeenkomst in het 
teken van het LIFE+ project Blues in the Marshes en het HoWaBo-
project. 
De werkzaamheden zijn in volle gang en de projectpartners lichten 
tijdens deze avond de voortgang van alle acties toe. 
De bijeenkomst start om 19.15 uur in Café Zaal D’n Bork aan de 
Nieuwkuijksestraat 139 in Nieuwkuijk. 
Aanmelden kan via i.depotter@natuurmonumenten.nl  
 

 
 

 

Natuurrijk 
In een nieuwe serie 'Natuurrijk' gaat presentatrice Maud Hawinkels, 
enthousiast als altijd, de Brabantse natuur in. Ze trekt door de hele 
provincie op zoek naar de verrassingen die Brabant biedt. Te zien op 
Omroep Brabant  iedere zondag vanaf 18.00 uur (daarna ieder uur 
herhaald).  
Afgelopen zondag ging de uitzending over de schapen in de Loonse 
en Drunense Duinen en over het Pimpernelblauwtje in de 
Moerputten. Nog te zien op Uitzending gemist op 
www.omroepbrabant.nl. 
 

 

 

Presentatie “Erfgoednota gemeente Heusden” 
Op woensdag 15 april a.s. organiseren Heemkundekring Onsenoort, 
en de gemeente Heusden, een presentatie over “Erfgoed gemeente 
Heusden”. In de erfgoednota staat hoe de gemeente Heusden in de 
toekomst het cultureel erfgoed wil behouden en versterken.  
Aanvang: 20.00 uur. 
Locatie: Conferentiezaal van de Stichting Mariapoli Marienkroon, 
Abdijlaan 6 te Nieuwkuijk 
Ga voor meer info naar www.hkkonsenoort.nl. 

 

 

NatuurFotoClub “De Langstraat” houdt expositie in Drunen 
NatuurFotoClub “De Langstraat” houdt op 18 en 19 april 2015 een 
expositie in De Voorste Venne, zaal Utopia (ingang Afrikalaan) te 
Drunen. 
De openingstijden zijn van 11.00 tot en met 17.00 uur.  
De toegang is gratis. 
Een zestiental leden laat opnames zien van o.a. flora, fauna en 
landschappen.  
Ga voor meer info naar www.facebook.com/NFC-De-Langstraat . 

 
 

 

Natuur in de Bommelerwaard 
Ons bestuurslid Rien Melis is niet alleen in Heusden actief. In de 
Bommelerwaard is hij met een collega natuurwachter al 4 jaar bezig 
met inventariseren, foto's maken, teksten schrijven en controleren. 
Dit moet uiteindelijk resulteren in een natuurboek over de 
Bommelerwaard.  
Daarin worden 50 natuurgebieden binnen de Bommelerwaard en 
enkele daarbuiten beschreven. Op de website 
www.bommelerwaard-natuurlijk.weebly.com staat een voorbeeld 
van een hoofdstuk. Daar vind je ook hoe je de totstandkoming van 
het boek kunt sponsoren.  

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 
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