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Jaarvergadering 
Vrijdag 26 mei begint om 17.00 uur de jaarvergadering en 
aansluitend is er de BBQ. 
Dit alles vindt plaats in het Jachthuis in de Hooibroeken. 
 
Wil je daarbij aanwezig zijn, geef je dan uiterlijk 19 mei op via 
info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 
Zie voor verdere informatie de komende Natuurlijk (komt  
begin mei uit.) 
 

 
 

 
(Foto: Annie van Bokhoven) 

Wie gaat er mee een middagje natuurfoto’s maken? 
Datum:             zondag 21 mei   
Locatie:             aan de Heidijk, waarschijnlijk in Vlijmen 
Aanvang:          14.00 uur 
Opgeven via:    anja.kleijn@gmail.com of 06 5132 8735 
 
We gaan ontdekken wat allemaal kan met een fototoestel. 
Neem zelf een fototoestel mee; telefoon of fotocamera, maakt 
niet uit. Ook met een eenvoudig toestel kan je verrassende 
foto's maken.  
We gaan foto's maken aan de Heidijk, hoogstwaarschijnlijk in 
Vlijmen. Omdat het wat lastig te voorspellen is wanneer wat 
waar op z'n mooist staat te bloeien, gaan we de precieze 
locatie een week van tevoren mailen/bekend maken.  
 
Alvast een tip: breng iets mee om op te zitten / knielen / 
liggen, bijvoorbeeld een plastic zak. Wil je gemakkelijk zitten? 
Dat kan ook, maar dan neem dan zelf even een klapstoeltje 
mee. Deze activiteit is in eerste instantie voor leden van NMV 
Heusden. Bij voldoende belangstelling gaan we van het najaar 
weer natuurfoto's maken; paddenstoelen, bijvoorbeeld. 
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Walter Woudloper 
Er is weer een mooie krant over Walter Woudloper in elkaar 
gezet met diverse onderwerpen zoals: 
- moestuinseizoen 
- fijnstofbommen 
- hergebruik plastic flessen 
- dag van het landschap 
 
Meer onderwerpen kunt U hier lezen. 
 

 

 
 

Ondersteuning PR en website 
De PR werkgroep treedt op als redactie van Natuurlijk en 
Digituurlijk,  en van de website, en probeert deze waar 
mogelijk te vertalen in persberichten. Verder organiseert zij 
wandelingen, lezingen en ledenvergaderingen. 
En zorgt ze voor het uitreiken van de Wijze Uil. 
 
Daarnaast zouden we graag vaker deelnemen aan activiteiten 
in de gemeente om ons als vereniging te presenteren. 
 
En meer lezingen over natuur en milieu organiseren. 
 
Heb je interesse in één of meer van deze activiteiten, laat het 
dan weten: Harry Nijënstein (pr@natuurenmilieuheusden.nl of 
073 513 02 87). 
 

 

 
 

Subsidies Natuur en Landschap 
Natuur in Brabant is bijzonder en waardevol. De provincie 
beschermt en ontwikkelt de Brabantse natuur en wil deze op 
een slimme manier verbinden met de Brabantse samenleving 
en economie. 
 
In een aantrekkelijke groene provincie is het beter wonen, 
werken, leven en verdienen. De provincie helpt ook anderen, 
zoals gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties en 
particulieren bij hun inspanningen om de Brabantse natuur en 
het landschap te verbeteren.  
 
Kijk voor een overzicht van de subsidies op de website van de 
provincie. brabant.nl  
 

 
 

 
 
 

Maud Hawinkels weer het Brabantse 'Natuurrijk' in 
Maud Hawinkels is er weer! In een gloednieuwe tv-serie van 
Natuurrijk, het ‘net even anders dan anders’ 
natuurprogramma van Omroep Brabant, trekt ze weer door de 
Brabantse natuur. 
 
Dit keer van natuurpoort naar natuurpoort. Samen met haar 
hond Mollie wandelt ze door natuurgebieden, bezoekt de 
mooiste plekjes van onze provincie en ontmoet bijzondere 
mensen.  
 
Lees hier het hele artikel 
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2016 slecht jaar voor vlinders. 
Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlinderstichting en het 
CBS.  
Vorig jaar werden iets meer vlinders geteld dan het jaar 
daarvoor. Het aantal lag echter onder het langjarige 
gemiddelde. Volgens de Vlinderstichting hadden vlinders 
vooral last van het relatief koude weer eind juni. Dit was de 
periode waarin flinke regen- hagelbuien over het land trokken. 
 
Dat de afname nu minder is, wordt in het rapport 
toegeschreven aan een warmer klimaat en de bescherming 
van vlinders. 
 
Ga voor de vlindertoestand in onze eigen gemeente naar 
www.natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 

Aan de slag met drones voor de natuur 
Het gebruik van drones in natuurterreinen is een nieuwe 
ontwikkeling. Dit heeft positieve kanten: de mogelijkheid om 
drones in te zetten voor het beheer. 
Maar het kan ook negatief uitpakken: bezoekers die met 
drones dieren verstoren.  
 
De nieuwe werkgroep van de VBNE ‘drones voor de natuur’ 
gaat zich bezig houden met de randvoorwaarden voor het 
gebruik van drones door bos- en natuurterreineigenaren en 
bezoekers.  
 
Zet alvast in uw agenda: 15 juni minisymposium drones voor 
de natuur! Meer info te verkrijgen via a.reichgelt@vbne.nl . 
 

 

 

 

 

Doe mee en geef Erven een Plus! 
Erven in het buitengebied zijn een belangrijk onderdeel van 
het leefgebied voor veel diersoorten. Ze vinden er voedsel, 
beschutting en soortgenoten om zich voort te planten. Maar 
veel erven zijn de laatste decennia steeds kaler en ‘netter’ 
geworden. Waardoor ze minder geschikt zijn voor 
erfbewonende soorten zoals zwaluwen, mussen, uilen en 
vleermuizen.  
 
Om de leefomgeving en nestelgelegenheid voor deze 
erfbewoners te verbeteren, wordt door Brabants Landschap 
het project Erven Plus uitgevoerd. Doel is om in twee jaar 350 
erven ‘biodiverser’ in te richten met streekeigen beplanting en 
soortbeschermende maatregelen. Daarnaast wordt gekeken of 
er ook buiten het erf van de deelnemers mogelijkheden liggen 
voor natuur- en landschapsbeheer via andere regelingen.  
 
Interesse om mee te doen met het project Erven Plus, of zijn 
er nog vragen: mail naar erfvogelsbrabant@gmail.com .  
Meer info op  www.brabantslandschap.nl/erfvogels . 
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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.   

 

 


