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Repair Café 
Wanneer: Woensdag 21 februari 2018 
Tijd:            19.00-21.00 uur 
Waar:        De Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen 
 
In het Repair Café kunt U terecht met al Uw draagbare 
kapotte spullen; kleding, computers, fietsen, elektrische 
apparaten, speelgoed, kleine houten meubels, elektronica. 
De vrijwillige, deskundige reparateurs gaan samen met u 
kijken of uw spullen weer gerepareerd kunnen worden.  
 
Gereedschappen en materialen zijn aanwezig. Eventuele 
nieuwe onderdelen zelf meenemen. Reparatie is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Iedereen is welkom. 
 

 

 
 

Save the date 
Dit jaar zal de jaarvergadering plaatsvinden op vrijdag 25 mei.  
 
Locatie: Jachthuis, Eendenkooi ter Kwak 
 

 

 
 

 

Bericht van de penningmeester 
Het nieuwe jaar is alweer bijna twee maanden oud. Reden 
waarom ik u verzoek om de contributie voor 2018 te voldoen. 
Leden betalen minimaal € 12,00 per jaar en Gezinsleden 
betalen € 6,00 per jaar. 
Het banknummer van de Natuur-en Milieuvereniging 
gemeente Heusden is: NL38 INGB 0005 3778 89. 
 
Indien u een factuur wil laat mij dat even weten: 
melisrien1@gmail.com 
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Vlijmens Ven 
De Vlinderstichting zoekt vlinderaars die op gezette tijden 
onderzoek willen doen in het Vlijmens Ven. De ontwikkeling 
van dit natuurgebied gaat zo voorspoedig dat men benieuwd 
is naar de in dit gebied voorkomende vlinders. 
 
Voor meer informatie over dit onderzoek stuur een mail naar 
info@natuurenmilieuheusden.nl. 
 

 

 

Tuinvogeltelling 
In het weekend van 27-28 januari 2018 werd door de 
Vogelbescherming de Nationale tuinvogeltelling 
georganiseerd. In Nederland telden meer dan 65.000 mensen. 
Huismus, koolmees en pimpelmees stonden op de plaatsen 1 
t/m 3. De merel viel uit de top drie. 
 
In de gemeente Heusden werden in 75 tuinen de aanwezige 
vogels geteld. De top 3 was dezelfde als in heel Nederland:  
1 huismus          316, 
2 koolmees        246,  
3 pimpelmees   141. 
 
Het is niet bekend hoeveel leden van de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden hebben meegedaan. 
Maar als u heeft meegedaan en enthousiast bent geworden 
denk er dan eens over om mee te doen met de jaarrond-
tuintelling. 
Hierbij gaat het om wekelijks de in uw tuin voorkomende flora 
en fauna te noteren en door te geven. 
 
Doet u ook mee? Aanmelden kan via www.tuintelling.nl. 
 

 

 

Help mee weidevogels beschermen 

Het werk van de weidevogelbeschermers is heel belangrijk. Zij 

helpen de boer om het nest, de eieren en de jonge vogels te 

beschermen. Agrarische Natuurvereniging Oostelijke 

Langstraat wil hiervoor een weidevogelgroep opzetten en 

zoekt mensen, die komend voorjaar willen meedoen. 

Het Brabants Landschap biedt vrijwilligers een gratis cursus 
aan van twee avonden. Meer informatie hierover vind je op 
deze website: brabantslandschap.nl.  
 
Meer informatie is op te vragen via 

WeidevogelsOL@gmail.com of bellen naar 06 1009 7859. 

 

 
 

Afgedankte mobiele telefoons beschermen het regenwoud  
Met een oude telefoon het bedreigde regenwoud redden.  
 
App-ontwikkelaar Topher White heeft een systeem bedacht 
dat illegale houtkappers kan opsporen. 
 
Lees verder 
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Salamanders, onopvallend maar belangrijk 
Op dit moment doet RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen 
Onderzoek Nederland) onderzoek naar amfibieziektes in 
Noord-Brabant. 
 
Salamanders hebben het in veel gebieden moeilijk door het 
verdwijnen van leefgebieden en vervuiling, maar ook door 
diverse ziektes.  
De vuursalamander is hier het meest schrijnende voorbeeld 
van. 
 
Lees verder 
 

 

 

Succesvolle start Postcoderoosactie 
Speciaal voor de uitvoering van de zogenaamde 
‘Postcoderoosactie’ is de coöperatie ‘Zon op Heusden’ 
opgericht. Mensen, zowel eigenaren van woningen als 
huurders, die geen geschikt dak hebben voor het plaatsen van 
zonnepanelen, kunnen van Zon op Heusden gebruik maken. 
 
Op het dak van sporthal De Kubus in Oud-Heusden liggen 
sinds kort 250 zonnepanelen van 22 deelnemers. 
 
Zon op Heusden gaat door met het leggen van zonnepanelen 
op het dak van “de Caleidoscoop” in Vlijmen-Vliedberg. 
 
Ook mensen uit Drunen kunnen hier gebruik van maken. Mail 
voor info naar  zonopheusden@energiekheusden.nl .  
 

 

 
 

Help de vogels de winter door 
De winter is, bij uitstek, de tijd van het jaar om vogels bij te 
voeren. Er zijn heel veel verschillende soorten voer en 
manieren om vogels te helpen. 
 

Camilla Dreef,   ambassadeur van 
Vogelbescherming, laat U zien waar U op moet letten. 

 

 

 

 
 

2018: Jaar van de huiszwaluw 
Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een 
vogelsoort om speciale aandacht te geven. 2018 is 
uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Achteruitgang en 
gedeeltelijk herstel zijn nog met de nodige raadsels omgeven. 
 
Lees verder 
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Hoe komt de Bever de winter door 
Veel dieren vermijden de winter door een winterslaap te 
houden. 
Maar hoe overleeft de bever, die vooral in water leeft, de 
winter? 
 
Bron: Naturetoday 

 

 
 

Waterbeschikbaarheid 
De meeste mensen staan nauwelijks stil bij de gevolgen van 
klimaatverandering voor ons watersysteem. 
Wat moet er nu en in de toekomst gebeuren om het water in 
nattere periodes te kunnen afvoeren en langdurige periodes 
van droogte te kunnen overbruggen?  
 
Lees verder 
 

 

 
 

Tuintalent, de app die je leert te tuinieren zonder pesticiden 
Heel veel mensen verbannen de pesticidebussen naar het 
klein, gevaarlijk afval. 
In de app, TUINTALENT, leer je hoe je je oprit, tuintje e.d. 
aanpakt. 
Tuintalent is een gratis app van Velt en is beschikbaar voor 

Android en iOs.  

Uitleg app 

Lees verder 

 

 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 
 

 

 

 

 

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.   
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