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Kerstwandeling in de Duinen 
Tweede Kerstdag, woensdag 26 december, is er weer de traditionele 
kerstwandeling.  
 
Onder leiding van Peter van der Velden kunt u na alle ontspanning 
binnenshuis lekker uitwaaien en een frisse neus halen in de Loonse 
en Drunense Duinen.  
 
Datum: woensdag 26 december 2016 
Tijd: 11.00 uur 
Locatie: De drie Linden, Giersbergen 
 

 

 
 

Weggooien? Mooi niet! Repair Café Drunen  
In de dure decembermaand kan een Repair Café een uitkomst zijn! 
De handige vrijwilligers van Repair Café Drunen helpen graag bij de 
reparatie van uw kapotte spullen. Fietsen, elektronica, kleding, 
houten speelgoed, etc. etc. Iedereen is van harte welkom.  
De reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.  
 
Datum: woensdag 12 december  
Locatie: wijkcentrum de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen  
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur  
 

 

 
 

Informatielezingen over boerenlandvogels 
Deze winter laat Brabants Landschap u kennis maken met 
boerenlandvogels en hoe belangrijk (en leuk!) het 
beschermingswerk is. De vrijwilligersgroepen komen altijd handen te 
kort, dus kom luisteren en bepaal achteraf of u zich wilt aanmelden 
als boerenlandvogelbeschermer! 
 
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 11 december 2018, van 20.00 
tot 22.00 uur om Ontmoetingscentrum De Haven,  
Leefdaelhof 11 in Waalwijk.  
Ga voor het hele bericht en aanmelden voor de avond naar 
brabantslandschap.nl . 
 

mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/activiteiten/boerenlandvogeltour-brabant/?region=all&area=all
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/gallery/index.php/Verenigingsactiviteiten/Wandelingen/IMG_4552


 

 
(Foto: Fons Mandigers) 

 

Natuurbeheer bij Dubbele Sluis 
Een mooi stuk in het Brabants Dagblad over onze Landschapsbeheer 
groep aan het werk bij Doeveren. De groep hielp 
Natuurmonumenten bij het onderhoud rond het Sluiswiel. 
 
Het gaat niet alleen over het Sluiswiel, maar ook over het werk bij 
het Nieuwkuijkse Wiel, over inventariseren, en over de 
samenwerking met de gemeente. 
 
Ga voor het hele verhaal naar bd.nl.  

 

 
 

Wat gebeurt er met jouw afgedankte apparaten? 
Op donderdagmiddag 13 december gaan we naar de fabriek van 
Coolrec in Waalwijk.  
Deze excursie is volgeboekt. 
 

 

 
 

Heusden … een groene gemeente 
Alle leden hebben inmiddels de tweede uitgave van ons magazine 
‘Heusden …. een groene gemeente’ ontvangen. Deze keer met 
verhalen over wintervogels, weidevogels, vlinders en bijzondere 
waarnemingen. 
Het magazine is te koop in Heusden (ZinInBoeken), Vlijmen (Bruna) 
en Drunen (Sikkers en Bij Ponne). Kijk voor de adressen op 
www.natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Facebook 
Tot voor kort had onze vereniging een slapende Facebook-pagina. 
Vanaf nu hebben we in Paul van Erve een beheerder hiervoor 
gevonden. Dat betekent dat we ons nu gaan roeren via social media. 
 
Jij kunt ook helpen om onze vereniging en haar activiteiten meer 
onder de aandacht te brengen. Ga naar onze Facebook-pagina, en 
like deze, zodat ook jouw contacten de NMVH leren kennen. 
 

 

 
 

Tuinvogeltelling 
In de vorige Digituurlijk hebben we een oproep gedaan om 
tuinvogels te gaan tellen. Twee lezers hebben gehoor gegeven aan 
de oproep: er zijn nu 28 tellers in onze gemeente.  
Maar dat is nog niet genoeg om de ontwikkelingen van de tuinvogels 
goed te kunnen volgen. 
 
Daarom nogmaals de oproep: DOE MEE MET TUINTELLING.NL! 
Het is niet moeilijk, kost vrijwel geen tijd en is heel leuk om te doen. 
Je gaat op een heel nieuwe manier naar je tuin kijken!  
 
Ga naar www.tuintelling.nl en meld je aan. 
 

 

 
(Citroenvlinder – Foto: Wilhelmien Marti) 

Bijzondere waarneming 
In de vorige uitgave van Digituurlijk was er de opmerkelijke 
waarneming van een watersnip in een achtertuin in Vlijmen. 
 
Peter v.d. Velden meldde ons ook twee bijzondere waarnemingen. 
Op 16 november zag hij nog een citroenvlinder en een atalanta.  
Waarbij de atalanta op een bloeiende Mahonia bealii zat! 

Heusden . . . . 

  een groene gemeente!

Uitgave van de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
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http://www.natuurenmilieuheusden.nl/
https://www.facebook.com/Natuur-en-Milieuvereniging-gemeente-Heusden-980319525419731/
http://www.tuintelling.nl/


 

Ons Clubke 
Ons Clubke is een programma op HTR-televisie. In het afgelopen 
voorjaar zijn een aantal activiteiten van onze vereniging gefilmd. De 
hele film is te zien op http://www.htrmedia.nl/streamone . 
 
Inmiddels hebben we een verkorte versie die in twee minuten een 
mooi overzicht geeft. Deze is vind je op natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Weelderig stuk nat natuur Drunen als resultaat van waterberging 
In Drunen komt langs de A59 een grote waterberging. Het mooie 
daarvan is dat ook de al zo geplaagde natuur er wel bij vaart. 
 
De waterberging komt op het stuk land tussen de Spoorlaan en de 
A59, dat grasveld bij dat kunstwerk, waar je zo mooi je camper en/of 
bungalowtent kunt uitproberen. 
Als je meer wilt weten over hoe het gebied wordt ingericht, ga dan 
naar bd.nl.  
 

 

 
 

Doorstart project Zon op Heusden - De Caleidoscoop 
Wil je ook zonnepanelen, maar kun je ze niet kwijt op je eigen dak? 
EnergiekHeusden start een nieuw project, waarbij zonnepanelen op 
De Caleidoscoop worden gelegd. En jij kunt daarin participeren. 
 
Deze week is er een Inloopavond met informatie over het project: 
Datum en tijd: 14 december 2018 van 18:00 - 20:00 uur 
Locatie: Bibliotheek Vlijmen 
 
Ben je verhinderd, maar toch wel geïnteresseerd, stuur dan een mail 
naar zonopheusden@energiekheusden.nl . 
 

 

 
 
 

EU Waterwet moet juist béter, niet zwakker 
Er zijn Europese landen en bedrijven die actief proberen de 
Europese 'waterwet' te ondermijnen. Terwijl schoon water juist 
fundamenteel is voor ons allemaal - mensen én natuur. Samen 
moeten we ervoor zorgen dat de ondermijning stopt. Laat uw stem 
horen voor gezond en natuurrijk water. De 'Kaderrichtlijn Water' 
moet juist béter, niet zwakker! 
Ga naar vogelbescherming.nl en stem. 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.  
 

 

 
(Foto: Annie van Bokhoven) 

Koolmezen in de stad passen zich aan 
Tuinvogels proberen zich op uiteenlopende manieren aan te passen 
aan de verstedelijking van hun leefgebieden.  
 
In de stad is het druk, lawaaierig en 's nachts wordt het niet overal 
even donker. Geen perfecte omstandigheden voor vogels. Maar 
mezen passen zich goed aan aan de stad. Toch toont onderzoek aan 
dat koolmezen in de stad minder vroeg eieren leggen, minder eieren 
leggen en minder jongeren grootbrengen. De kans dat een ei leidt 
tot een uitgevlogen jong, bedraagt 62% in een sterk verstedelijkte 
omgeving tegenover 84% in een natuurlijke omgeving. 
 
Ga voor het hele bericht naar  stad-en-groen.nl  
 

http://www.htrmedia.nl/streamone
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/Afbeeldingen/Filmpjes/Ons%20Klubke/2%20minuten%20film%20Natuur%20en%20Mileieu%20Heusden.mp4
https://www.bd.nl/heusden/weelderig-stuk-nat-natuur-in-drunen-als-resultaat-van-waterberging~a6d18c9c/
mailto:zonopheusden@energiekheusden.nl
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/laat-jouw-stem-horen-en-protectwater
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24786
https://www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?bericht_id=27282


 

Samenstelling vogelbevolking in 40 jaar spectaculair op z'n kop 
Duizenden vogelaars gingen drie jaar lang op pad om alle vogels in 
Nederland systematisch in kaart te brengen. De resultaten staan in 
het nieuwe boek ‘Vogelatlas van Nederland’. De publicatie maakt 
duidelijk dat de vogelwereld de afgelopen 40 jaar behoorlijk op z'n 
kop is gezet. 
 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.  
 

 

 
 

Honingzwam wint van blauwe vinvis: zwaarder en ouder 
Vijfentwintig jaar geleden ontdekten biologen op een schiereiland in 
de Amerikaanse staat Michigan een bijzondere vertegenwoordiger 
van de Armillaria gallica (een soort honingzwammen).  
 
Een kwarteeuw na de ontdekking konden de onderzoekers aan de 
hand van het genoom de werkelijke leeftijd van de zwam 
vaststellen: meer dan 2.500 jaar oud. De biologen schatten de 
huidige massa op 440 ton, wat overeenkomt met drie vinvissen. 
 
Ga voor het hele bericht naar eoswetenschap.eu.  
 

 

 
 

Welke kerstboom is duurzamer: echt of plastic?  
Volgens MilieuCentraal is het nog niet zo gemakkelijk om antwoord 
op deze vraag te geven. Afhankelijk van hoe je er mee omgaat kan 
de een of de ander een duurzamere keuze zijn.  
 
Ga voor het hele verhaal naar avrotros.nl  
 

 

 
 

Groene Haltes brengen natuur dichter bij wandelaars 
Wandelaars kunnen nu makkelijker met de bus naar de mooiste 
natuurgebieden van Brabant reizen met negen Groene Haltes. De 
Groene Haltes liggen vlakbij bekende Brabantse natuurgebieden en 
zijn het ideale startpunt voor een wandeling. 
 
Er zijn negen Groene Haltes in Brabant, geen enkele in Heusden, 
maar wel een paar in de buurt: 

• Hertog Hendriksingel in ’s-Hertogenbosch (Het Bossche Broek) 

• Busstation in Loon op Zand (De Loonse en Drunense Duinen). 
Ga voor meer info over alle negen Groene Haltes en de nabijgelegen 
natuurgebieden naar  visitbrabant.com  of bravo.info . 
  

 

 

Slim koken: app als hulp tegen voedselverspilling 
Restaurants en supermarkten zijn volop bezig om voedselverspilling 
te verminderen, maar de consument kan zelf ook veel doen om te 
voorkomen dat voedsel moet worden weggegooid.  
De app Slim koken van het Voedingscentrum biedt tips en 
ondersteuning om je inkoopbeleid zo in te richten dat de kans op 
het overschrijden van de houdbaarheidsdatum een stuk kleiner 
wordt. Ga naar  voedingscentrum.nl  voor informatie en de app. 
 

 

 
 

Brabantse Vleermuiswerkgroep laat vleermuizen beter wegkruipen 
Voor vleermuizen is de periode van winterslaap ingegaan. De helft 
van de Nederlandse soorten overwintert graag in oude bunkers, 
mergelgroeven, forten en speciaal aangelegde vleermuiskelders. Dit 
jaar besteedde de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant aandacht 
aan de verbetering van deze vleermuiskelders: ze plaatste speciale 
wegkruipstenen zodat de vleermuizen er zich beter in kunnen 
schuilhouden. 
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.   

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24759
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/enorme-honingzwam-nog-groter-en-ouder
https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/kunst-of-echte-kerstboom-welke-is-het-meest-duurzaam/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=dmd-radar&utm_campaign=20181207
http://www.visitbrabant.com/groenehalte
http://www.bravo.info/groene-haltes
https://www.voedingscentrum.nl/nl/nieuws/voedingscentrum-lanceert-unieke-receptenapp-slim-koken-.aspx
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24758


 
 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 

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

 

 

 

 

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.  
 

 

mailto:pr@natuurenmilieuheusden.nl

