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Repair Cafe 
donderdag 10 maart 2016 
Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur 
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen 
Om Uw kapotte spullen te laten repareren is er weer een Repair 
Café.  
 
Ook voor kledingreparatie en lederen tassen kunt u terecht! 
 

 

 

Afval – altijd en overal te veel 
Datum:     dinsdag 15 maart 
Locatie:   het Patronaat  - Nieuwkuijksestraat 106  in Nieuwkuijk  
Aanvang: 19.30 uur 
De toegang is gratis.  
 
Waarom is afvalvoorkoming en afvalscheiding belangrijk? 
Wat kan een gemeente daaraan doen? 
Wat kun jij daaraan doen? 
 
Voor de pauze uitleg over waarom afval een probleem is voor onze 
wereld, en wat er al aan wordt gedaan op nationaal en gemeentelijk 
niveau.  
 
Na de pauze vertelt Emily Jane Lowe over  haar streven en acties om 
met zo min mogelijk afval te leven.  Ze spreekt inspirerend en geeft 
veel tips. Kijk voor meer informatie op: levenzonderafval.blogspot.nl   
 

 Ommetje Herpt 
zondag 20 maart 2016 
Tijd: 13.00 uur 
Locatie: Café de Ploeg in Herpt 
Gids: Hermien van Toorenburg 
 
Het Ommetje volgt een route van 5.5 km langs natuurgebied de 
Oosters en het Oude Maasje. Het Oude Maasje is hier en daar nog 
terug te vinden in het landschap. 
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 Wandeling Sompen en Zooislagen (in eerste instantie alleen voor 
leden) 
zondag 10 april 2016 
Tijd: 10.00 uur 
Locatie: Eendenkooi van Staatbosbeheer de Sompen en Zooislagen in 
Haarsteeg. 
Gids: de Heer van Bijnen, beheerder  
Dit is een wandeling voor leden, graag uiterlijk 24 maart opgeven 
via info@natuurenmilieuheusden.nl  
 

 

 
 

Expositie NatuurFotoClub 
NatuurFotoClub “De Langstraat” houdt op 5 en 6 maart 2016 een 
expositie in De Voorste Venne, zaal Utopia met ingang Afrikalaan te 
Drunen. Parkeren kunt u op Anton Pieckplein te Drunen.  
De openingstijden zijn van 11.00 tot en met 17.00 uur. De toegang is 
gratis. 
Een aantal leden laat opnames zien van o.a. flora, fauna en 
landschappen. 
De amateurfotografen komen elke maand bij elkaar voor bespreking 
van elkaars werk en om van elkaar te leren.  
 
Voor informatie betreffende NFC De Langstraat kan men zich 
wenden tot secretaris Stans van Dongen, telefonisch 0416-345330 
of e-mail nfcdelangstraat@outlook.com 
 

 

 
 

Duurzaamheid Heusden – Energie - 2 
Zoals in de vorige Digituurlijk al aangegeven doet onze gemeente 
het niet heel goed op het onderdeel energie. 
 
In de Telos-index (telos.nl) scoort Heusden 37% op het onderdeel 
‘Energie’. Dit onderdeel is opgebouwd uit: zonnestroom, 
windenergie, elektriciteitsverbruik huishoudens, gasverbruik 
huishoudens, energielabels woningen. 
 
De inzet van de gemeente volgens www.lokaleenergieetalage.nl 
geeft 23 beoordelingen op gebied van energie. Slechts één keer 
wordt een 5 (veel) gescoord, bij Wonen op de inzet Samenwerking. 
De score 4 komt geen enkele keer voor. Gemiddeld (3) komt negen 
keer voor, matig (2) zeven keer en weinig (1) zes keer. Gemiddelde 
score is daarmee een 4.5. Ruim onvoldoende! 
 
Ga voor nog meer info over de Heusdense energie-prestaties naar 
www.natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 
 

Drone in de Poort 
De 19-jarige Ralph Denessen uit Heusden studeert voor filmmaker 
aan het Koning Willem I college in Den Bosch en heeft als hobby het 
bezoeken van pretparken. Eerder maakte hij video's van de 
overblijfselen van Verkeerspark Assen en van de Poort van Heusden 
(het vroegere Land van Ooit). Met het laatste filmpje - dat al meer 
dan 875.000 keer werd bekeken - verdiende hij een nominatie voor 
de prijs van Drone video van het jaar 2015. 
 
Ga voor het filmpje naar youtu.be. 
 
(Bron: Brabants Dagblad) 
 
 

 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
mailto:nfcdelangstraat@outlook.com
http://telos.nl/Publicaties/PublicatiesRapporten/downloads_getfilem.aspx?id=506225
http://www.lokaleenergieetalage.nl/gemeente-zoeken/heusden
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/duurzaamheid/PDF/Duurzaamheid%20in%20Heusden%20-%20energie.pdf
https://youtu.be/wW4Rj4zqNJ0


 
 

 

Vacature Ruimtelijke Ordening 
Onze vereniging drijft op vrijwilligers. Op dit moment kunnen we 
minder doen dan eigenlijk nodig is. Heb je geen zin in bestuurswerk, 
maar gaan natuur en milieu in de gemeente je wel aan het hart, dan 
kun je lid worden van een werkgroep.  
 
Bijvoorbeeld in de werkgroep Ruimtelijke Ordening 
De werkgroep bestaat momenteel uit drie mensen en verwelkomt 
graag nieuwe leden. Heb je belangstelling, neem dan contact op 
voorzitter Jan Pijnenborg (email japy@home.nl of ter nr 0416-
377424) 
 

 
 

 

BMF: 'Provincie legt beslag op toekomst door extra stikstofruimte 
uit te geven' 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft op 
24 februari besloten toekomstige stikstofruimte in de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uit te geven, zonder dat 
daar een daling van de stikstofdepositie tegenover staat. Een 
laakbare handelswijze, vindt de Brabantse Milieufederatie (BMF) 
omdat daarmee extra ruimte wordt gecreëerd voor de toename van 
de stikstofemissie uit onder andere de veehouderij.  
 
De PAS heeft tot doel om de stikstofdepositie terug te brengen. 
Daarmee wordt deels weer nieuwe ontwikkelingsruimte gecreëerd. 
Maar de provincie geeft die toekomstige ruimte nu al uit, zonder dat 
de afname van de stikstofdepositie is bereikt. Onverantwoord, vindt 
de BMF. Op die manier schuift de provincie de rekening door naar 
de toekomst, ten koste van de natuur. 
 
Ga voor het hele bericht naar www.brabantsemilieufederatie.nl.  
 

 

 
 

Olivijn ..... Oli-wat? 
Olivijn is het meest voorkomende mineraal op aarde; op het kaartje 
links zie je de vindplaatsen. Én olivijn is in staat om CO2 te binden. Er 
zijn plannen om het in de oceanen en op akkers te strooien. 
 
 En wat kun jij als burger doen?  
Je kunt naar een tuincentrum gaan en potgrond vermengd met 
olivijn kopen. Alle beetjes helpen! 
 

 

 
 

 
 

 

Afval - schoenen 
Hoeveel schoenen staan er bij jou in de kast? En hoeveel gebruik je 
er van? En .... wat doe je met schoenen die je kwijt wil? 
 
Nog bruikbare schoenen kun je verkopen via www.schoenplaats.nl, 
de Marktplaats voor schoenen. 
Oude sportschoenen kun je inleveren bij een winkel van Run2Day 
(www.run2day.nl); dan krijg je korting op een stel nieuwe. In Den 
Bosch is een winkel van Run2Day. 
Verder zijn er inzamelbakken van Sympany (www.sympany.nl). De 
dichtstbijzijnde staat in Helvoirt. 
 

 
 

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters) 
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