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Repair Café Drunen opent weer haar deuren!
Weggooien? Mooi niet! Ook met een kapotte leren tas, een te lange 
rok, een haperende stofzuiger of een kapotte fiets kunt u bij het 
Repair Café terecht!

Deskundige, vrijwillige reparateurs staan weer klaar om samen met 
u te proberen uw kapotte spullen te repareren. Geen garantie voor 
reparatie! Maar ze doen hun best en meestal lukt het de kapotte 
spullen te repareren. Reparatie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld. Iedereen is van harte welkom.

Locatie: wijkcentrum de Stulp – Admiraalsweg 100 in Drunen
Datum en tijd: woensdag 12 juni, van 19.00 tot 21.00 uur.

Lezing Natuurfotografie door Gertjan Ketelaars
Wil jij weten hoe je goede natuurfoto´s maakt? Kom dan naar de 
lezing over natuurfotografie door natuurfotograaf Gertjan Ketelaars,
op maandag 24 juni om 19.30 uur in de Bibliotheek in Drunen. 
Gertjan is een bevlogen natuurfotograaf uit Drunen. Hij neemt je 
deze avond mee in de wereld van natuurfotografie. Van 
indrukwekkende landschappen tot prachtige vogels, schitterende 
planten, bloemen en insecten.

Aansluitend is er een workshop natuurfotografie op zaterdag 29 
juni. Meer info en opgeven: bibliotheekheusden.op-shop.nl.

Nieuwe serie Natuurrijk op Omroep Brabant
Maud Hawinkels is weer te zien in een nieuwe serie van het ‘net 
even anders dan anders’ natuurprogramma van Omroep Brabant: 
Natuurrijk. Het programma is wekelijks te zien om 18:00 uur.

Maud reist in deze serie langs de mooiste plekjes van Brabant en 
ontmoet bijzondere mensen. Ze beleeft mooie, interessante, 
ontroerende, grappige maar ook serieuze momenten. 

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.
Ga voor meer info over uitzendtijden naar omroepbrabant.nl.

https://bibliotheekheusden.op-shop.nl/375/lezing-natuurfotografie-door-gertjan-ketelaars/24-06-2019
mailto:info@natuurenmilieuheusden.nl
https://www.omroepbrabant.nl/tv/programma/479/Natuurrijk
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25185
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/


Weidevogels in Heusden en omgeving
De Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk, die ook in onze 
gemeente actief is, vond tot begin mei ongeveer evenveel nesten als
vorig jaar. De groepen 3 t/m 7 werken in onze gemeente. In de 
vogel-glossy van 2018 vind je informatie over deze gebieden.

Ga voor de resultaten per gebied naar natuurenmilieuheusden.nl.

Het Bossche Broek bloeit op
Het Bossche Broek bloeit op dankzij hydrologische maatregelen die 
eind 2018 zijn uitgevoerd. De aanhoudende droogte is nu minder 
van invloed en daar profiteert de vegetatie van. Het kwelwater 
verspreidt zich goed door het gebied en de stuwen houden het 
kwelwater langer vast.

In de oude situatie zorgden obstakels in de sloten ervoor dat 
kwelwater niet vrij kon doorstromen, ook liep kwelwater onnodig 
weg via afvoersloten. 

(Bron: naturetoday.com  )   

Warm welkom voor otter in Brabant
Samen met onder meer ARK Natuurontwikkeling willen de 
gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch niet alleen Brabant 
'ottervriendelijk' maken, maar er ook voor zorgen dat het 
Natuurnetwerk Brabant (NNB) zo geschikt mogelijk wordt voor 
andere marterachtigen, als boommarter en bunzing.

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com. 

(Foto: Annie van Bokhoven)
(APART MEEGESTUURDE FOTO

GEBRUIKEN)

Moordende mezen
Tijdens het broedseizoen concurreren koolmezen en bonte 
vliegenvangers om dezelfde nesten. Komt het tot een gevecht in een
nestkast, dan hebben koolmezen meestal de overhand. Ze hebben 
sterkere klauwen en wegen meer dan de vliegenvangers.

Buiten de nestkasten halen de vliegenvangers het vaakst hun slag 
thuis, omdat ze betere vliegers zijn. Uit onderzoek blijkt dat de strijd 
tussen de beide soorten verhevigt. Dat wijten de onderzoekers aan 
de klimaatverandering. 

Wil je weten hoe dat zit? Ga dan naar eoswetenschap.eu.

Natuurinclusief bouwen – het nieuwe normaal
‘Natuurinclusief bouwen’ moet het nieuwe normaal worden. Door in
een vroeg stadium rekening te houden met vogels, vleermuizen en 
een groene inrichting creëren we een gezonde en prettige 
leefomgeving voor mens én dier. 

Een Woonstichting in Eindhoven heeft bij het slopen en vervangen 
van bijna 400 woningen voorzieningen aangebracht voor 
vleermuizen en gierzwaluwen en vogelvides voor huismus. Wat doet
Heusden op dit gebied?

Ga voor het hele bericht naar vogelbescherming.nl. 
Ga voor meer info naar www.checklistgroenbouwen.nl .

http://www.checklistgroenbouwen.nl/
https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/moordende-mezen
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24952
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/natuurinclusief-bouwen-het-nieuwe-normaal
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25186
http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/natuurstudie/inventarisatie_weidevogels.php#0


Waarom theezakjes niet meer op de composthoop mogen
Theezakjes ogen misschien onschuldig, milieuvriendelijk zijn ze niet. 
Ze horen niet thuis bij het gft-afval, en recycleren is onbegonnen 
werk. En dan gaat het niet enkel over de piramidevormige, 'zijden' 
zakjes. Ook de bewuste consument die enkel de klassieke, papieren 
theezakjes in huis haalt is eraan voor de moeite. 

Gewoon papier scheurt haast meteen wanneer je het in contact 
brengt met water, wat niet bepaald handig is voor een theezakje. 
Daarom dat er een polymeer aan toegevoegd dat ervoor zorgt dat 
het papier intact blijft als het nat wordt. Deze ‘natsterktemakers’ 
vind je bijvoorbeeld ook in koffiepads. Als zo’n theezakje op de 
composthoop terecht komt, dan vergaat het papier, maar het plastic
niet. En dat is inderdaad een bron van microplastics.

Ga voor het hele verhaal naar eostrace.be 

Weggooien of repareren; hoe vind je een goede klusjesman?
Twee linkerhanden, zelf geen tijd of zin om te klussen? Dan moet je 
op zoek naar een schilder of klusjesman. Maar hoe vind je een 
goede? 

De Consumentenbond geeft goede raad. Kijk op www.werkspot.nl     
en www.casius.nl. Je kunt daar je klus aanbieden, waarna je een 
offerte krijgt. Vaak kun je ook zelf zoeken naar een schilder of 
klusjesman. Check op www.klachtenkompas.nl of er geen klachten 
over dat bedrijf zijn. Sommige verhuizers en vrijwilligers voeren ook 
klusjes uit, zoals het verven van een kamer. Meer op 
www.wehelpen.nl   en www.nlvoorelkaar.nl. 

(Redactie: Harry Nijënstein en René Biekens)

(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.
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