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Woensdagavond 11 april is er weer een Repair Café  
De avond start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur  
 
De volgende deskundige, vrijwillige reparateurs staan klaar: 
-  fietsenmakers, 
- reparateur kleine houten meubels en speelgoed, 
-  kleermaakster, 
-  elektriciens, 
-  computerdeskundige, 

Lees verder 

 

 
 
 

Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen Op 
zondagmiddag 22 april a.s. organiseert de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) het eerste 
Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen. 
 
Plaats van de activiteiten: rondom het onderkomen van de 
Heemkundekring op het terrein van Mariënkroon, Abdijlaan 8 
in Nieuwkuijk.  
 
Een actieve doe-, zaai&plant- en kunst uit afvalmiddag die in 
het teken staat van natuur, milieu en gezondheid. Voor 
kinderen onder begeleiding van hun (groot)ouders. Toegang is 
gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  
 
Graag wel van tevoren aanmelden via 
info@natuurenmilieuheusden.nl.  
 
Lees verder 
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Hulp gezocht 
Op zondagmiddag 22 april organiseert de vereniging een 
‘ Voorjaarsfestival voor Vrolijke Vlinders en Blije Bijen’.  
Zie elders in de deze Digituurlijk voor meer informatie 
hierover.   
Voor deze middag hebben we nog materialen nodig: 

partytenten, tuintafels, loeppotjes. Als je die zou willen 

uitlenen, laat het dan even weten. 

 

Verder kunnen we bij de voorbereiding en op de dag 

zelf nog wel wat hulp gebruiken. Heb je nog een paar 

uur beschikbaar laat het dan even weten. 

Zowel voor materiaal als handjes, laat het weten aan 

Harry Nijënstein, via info@natuurenmilieuheusden.nl of 

06 826 80 826. Of bij Tonny van de Wiel 06 2218 6771 

of bureau_twiel@live.nl. 

 

Meer informatie 

 
 

 

11 april          Repair Café (Drunen) 
11 april          Landschapsbeheer (Hooibroeken) 
18 april          Plantengroep 
22 april          Voorjaarsfestival Vrolijke Vlinders en 
                        Blije Bijen 
25 april          Landschapsbeheer 
   2 mei           Landschapsbeheer 
   5 mei           Plantengroep 
   9 mei           Landschapsbeheer 
15 mei            Excursie naar Oerlemans 
16 mei            Landschapsbeheer 
19 mei            Plantengroep 
25 mei            Jaarvergadering 
 
Ga voor meer informatie over deze activiteiten naar 
www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/agenda.php 
 
 

 

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein) 
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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.  
 

 


