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Wandeling Giersbergen en omgeving
Datum: dinsdag 28 augustus 2018
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Herberg den Dries, Duinweg 65 in Drunen

Op dinsdag 28 augustus 2018 nemen de gidsen André van Drunen 
en Fons van Dijk u mee in een wandeling Giersbergen en omgeving. 
We beginnen met 20 minuten film met onder andere drone-beelden
en flora en fauna van het gebied. Daarna gaan we de route van de 
drone bewandelen.

Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl/agenda .
 
Repair Café
Datum: woensdag 29 augustus 2018
Tijd: 19.00 -21.00 uur
Locatie: Buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen.

Door spullen te repareren in plaats van weg te gooien bespaart u op 
geld, en zorg voor een betere wereld door minder energie- en 
grondstoffen verbruik. 
U kunt terecht met al uw draagbare kapotte spullen: zoals kleding, 
producten gemaakt van leer, fietsen, elektrische apparaten, kleine 
houten meubels en speelgoed, elektronica, computers, …….

Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl/agenda .

Excursie Glasfabriek Dongen
Op 22 september opent de Glasfabriek Dongen haar deuren voor 
het publiek. In Nederland wordt 84% van het gebruikte glas 
ingezameld en weer hergebruikt. Recycling van glas kan oneindig 
doorgaan, de kwaliteit blijft steeds hetzelfde. Glasfabrieken 
gebruiken veel gerecycleerd glas. 

We hebben 10 kaarten voor deze open dag gereserveerd, voor het 
tijdslot dat begint om 10.00 uur. Als je belangstelling hebt om mee 
te gaan, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl . 
Wil je op een andere tijd, dan kun je ook zelf toegangskaarten 
aanvragen via ticketpoint.nl .

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://ticketpoint.nl/evenement/open-dag-glasfabriek-dongen/
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/


NATUURlijk Samen Dag – een natuur-speurtocht
Op zondagmiddag 23 september a.s. organiseren we de eerste 
NATUURlijk Samen Dag. Een doe-middag voor kinderen en hun 
ouders of grootouders, een actieve zoektocht in de natuur. Plaats 
van de activiteiten: Duinweg 68 in Drunen, het terrein van de 
voormalige bessenkwekerij van Piet Smeekens. 

Wil je meehelpen bij de voorbereiding en/of op de dag zelf, laat het 
dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl of via 06 826 80 826.

Ons Klupke
Ons Klupke is een programma op HTR-televisie. In het afgelopen 
voorjaar zijn een aantal activiteiten van onze vereniging gefilmd, 
onder andere het wilgen knotten en Repair Café. Daarnaast kregen 
Joost en Harry de mogelijkheid om te vertellen over alle activiteiten 
in de vereniging.

De uitzending is te zien op vrijdagavond 7 september om 19.00 uur. 
En daarna permanent op http://www.htrmedia.nl/streamone .

Glossy nu ook te koop op tweede adres in Drunen
In de vorige Digituurlijk meldden we al dat de Glossy was bijgedrukt 
en weer te koop was bij Sikkers. Inmiddels is ‘Heusden …. Een 
groene gemeente!’ ook voor EUR 6.50 te koop bij een tweede adres 
in Drunen: Boek en Cadeauwinkel Bij Ponne, Grotestraat 145.

De uitgave beschrijft de 14 belangrijkste natuurgebieden in onze 
gemeente, en omvat 52 pagina’s in vierkleurendruk.

Foto’s glossy nu ook in galerij te bekijken
U bent vast nog niet uitgekeken en gelezen in de uitgave 
“Heusden….een groene gemeente!” (de glossy). Wil je enkel de 
foto’s nog eens terugzien en in een mooi groot formaat (op je 
computerscherm), bezoek dan de fotogalerij. 

Temidden van de ruim 1250 foto’s zijn daar nu ook vrijwel alle foto’s
uit de glossy terug te vinden. De fotogalerij vind je op  
natuurenmilieuheusden.nl 

Laatste kans op zonnebloem-ballonvaart 
Op 1 september sluit de inzendingstermijn voor onze 
Zonnebloemwedstrijd. De wedstrijd kent drie prijswinnaars: voor de 
hoogste zonnebloem, voor de bloem met de grootste diameter, en 
voor de zonnebloemplant met de meeste zonnebloemen er in. 

De hoofdprijs, een ballonvaart met de BallonAIRpoort, wordt verloot
onder de drie winnaars van de drie categorieën. Daarnaast zijn er 
diverse waardebonnen, zaden, fruitbomen, bos bloemen, enz.

Aanmelden kan nog via  info@natuurenmilieuheusden.nl . Ga voor 
de voorwaarden naar natuurenmilieuheusden.nl . 

Wandelroute Vlijmens Ven
Wil je de verandering van weiland naar natuurgebied volgen in het 
Vlijmens Ven? Natuurmonumenten heeft een wandeling door het 
gebied uitgezet. 

Route en uitleg over het gebied en wat er te zien is zijn te vinden op 
natuurmonumenten.nl . 
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NMVH doet mee aan Nationale Burendag
Op zaterdag 22 september is de Nationale Burendag. In de Sint
Janshof zijn dan tal van activiteiten voor jong en oud. 

Enkele bedrijven en organisaties, waaronder onze vereniging, 
presenteren zich tijdens de infomarkt met informatie en 
aantrekkelijke lokale producten. Er is een tombola met prijsjes, etc.

Heb je tijd en zin om mee te helpen bij de voorbereiding en/of op de
dag zelf, laat het dan weten via info@natuurenmilieuheusden.nl  of
via 06 826 80 826 (Harry).

De #Mispaksel Verkiezing! 
Tegenwoordig is bijna alles verpakt. En soms kom je iets tegen 
waarvan je denkt: ‘hoe hebben ze het zo kunnen verzinnen’. 
Greenpeace gaat hier met #Mispaksel verkiezing aandacht voor 
vragen. 

Het werkt als volgt: ga naar winkel en maak een foto van het 
product dat echt iets aan de verpakking moet doen. Maak een 
leuke foto, film of vlog van dit product. Plaats je inzending voor 6 
september op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag 
#Mispaksel. (of mail naar  mispaksel@greenpeace.nl )

Ga voor het hele bericht naar greenpeace.org . 

Afvalscheiden – wat moet waar
Afval goed scheiden gaat niet vanzelf. Regelmatig denk je ‘waar zou 
dit nou weer bij moeten’? Het antwoord is gelukkig vrij simpel: kijk 
op www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Nog makkelijker is om de app te downloaden (voor iOs en Android).

Spaar het regenwoud. Stop ontbossing met ons geld!
Het regenwoud wordt verwoest, met hulp van ABN AMRO, ING en 
de Rabobank. Zij stoppen jouw geld in bedrijven die het oerwoud 
omhakken om er palmolieplantages aan te leggen. 

Mensen die in het bos wonen en werken, worden verjaagd. Dieren 
dreigen uit te sterven. Milieudefensie vindt het niet eerlijk dat 
banken geld verdienen aan het verwoesten van regenwoud en 
mensenlevens. Met ons geld. Vind jij dat ook? 

Ga voor het hele bericht en de digitale kaart naar trekdegrens.nl. 

Nog een app tegen voedselverspilling
Ook de app TooGoodToGo werkt tegen voedselverspilling. 
Horecazaken en winkels in een aantal steden bieden voor een klein 
bedrag producten aan die ze anders zouden weggooien. Stips om 
twaalf uur ’s nachts gaan de aanbiedingen online, de volgende dag 
kun je ze ophalen. 

Het aantal deelnemers in Brabant is nog NUL. Dichstbijzijnde winkels
zijn in Gorinchem en Utrecht. Werk aan de winkel voor de Brabantse
horeca en retail!!
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Minder voedselverspilling door NoFoodWasted app
NoFoodWasted breidt zijn app uit met een boodschappenlijstje. 
Hierdoor koop je bewuster in, omdat je alleen koopt wat je nodig 
hebt. 

De app laat de consument zien welke producten in de lokale 
supermarkt tegen de houdbaarheidsdatum lopen en daardoor met 
korting te koop zijn. Er doen inmiddels meer dan 75 supermarkten 
mee, waaronder een aantal in Engelen, Den Bosch en Waalwijk. 
Helaas nog niet in onze gemeente. Wanneer volgt de eerste 
supermarkt in Heusden?

Ga voor het hele bericht naar foodlog.nl.
Ga voor info over de app naar nofoodwasted.com.  

Trudo Toren / Trudo Vertical Forest
Denk je aan bos, dan denk je aan allemaal bomen naast elkaar. In 
Eindhoven hebben ze bedacht dat bomen ook boven elkaar kunnen 
staan.

Op Strijp-S verrijst de 70 meter hoge Trudo Toren. Bedoeling is om 
de woontoren in de zomer van 2019 in gebruik te nemen. Een 
groene oase in de stenige omgeving van Strijp-S. Op jaarbasis goed 
voor zo’n 50.000 kilo CO2-absorptie en 13.750 kilo zuurstof.
 
Ga voor het hele bericht naar driehoekstrijps.nl

Agenda
28 augustus – Wandeling Giersbergen
29 augustus – Repair Café
29 augustus – Landschapsbeheer
01 september – Plantengroep
08 september – NMVH op HTR-tv
22 september – Excursie glasfabriek Dongen
22 september – Burendag
23 september – NATUURlijk Samen Dag

Ga voor meer informatie over deze activiteiten naar 
www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein)

(Wilt u Digituurlijk niet meer ontvangen? Stuur een bericht naar pr@natuurenmilieuheusden.nl )
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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.


