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Gezocht: penningmeester voor onze vereniging 
Omdat de huidige penningmeester na 10 jaar gaat stoppen met 
het penningmeesterschap zijn wij op zoek naar een nieuw 
bestuurslid dat als penningmeester wil optreden. 
 
De taken van de penningmeester bestaan uit: het beheren en 
bewaken van het vermogen van de NMVH, het maken van een 
begroting voor het volgende jaar, een deugdelijke financiële 
administratie, de inning van de contributie, het maken van het 
financieel jaarverslag. Verder is de penningmeester 
verantwoordelijk voor de ledenadministratie, en regelt hij/zij de 
contacten i.v.m. subsidie, sponsoring en advertenties. 
 
Lijkt het je wat? Laat het weten: info@natuurenmilieuheusden.nl . 
 

 

 
 

Luchtkwaliteit 
Het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, wandelingen zal 
voorlopig nog niet lukken. Wel actief is het meldpunt 
Luchtkwaliteit. Doel van het meldpunt is om inzicht te krijgen in de 
mate waarin bewoners slechte luchtkwaliteit ervaren; bijvoorbeeld 
door houtstook, verbranden van tuinafval, etc. Uitleg over het 
meldpunt vind je hier. Je kunt ook direct naar het Meldpunt-
formulier. 
 
Verder publiceren we regelmatig persberichten over 
luchtkwaliteit. De laatste over de relatie houtstook-gezondheid, 
met medewerking van de GGD. Eerdere gaan over alternatieven 
voor houtstook, veilig stoken, etc. Deze zijn hier nog te lezen. 
 

  

 

Dorpsnatuur 
Ook voor het project Dorpsnatuur geldt dat we voorlopig geen 
publieksbijeenkomsten kunnen organiseren. Wel onderzoeken we 
nu wat we het komende voorjaar (of najaar) misschien nog kunnen 
gaan doen. 
 
En ook voor Dorpsnatuur geldt dat we regelmatig persberichten 
doen uitgaan. De laatste gingen over onderhoudsarme tuinen, 
over stapeling van functies in tuinen en over de tuinen van 
Heusden. Deze berichten kun je hier allemaal terugvinden.  
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IM Annie van Bokhoven 
Afgelopen week namen we afscheid van Annie van Bokhoven, lid 
van de vereniging en de fotowerkgroep. Het ging al langer niet zo 
goed met Annie en er was nu geen uitzicht meer op genezing. Tot 
het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is zij 
rustig ingeslapen op 15 januari.  
 
Annie vindt het fijn dat haar natuurfoto’s bij de Natuur- en 
Milieuvereniging voor de toekomst bewaard kunnen worden. Daar 
gaan we als fotowerkgroep nog mee aan de slag. Zo kunnen we 
blijven genieten van haar foto's. U vindt er nu al een heleboel in de 
fotogalerij op onze site.  
 

 

 
 

Steenenburg  
In de Digituurlijk van december berichtten we over het afvangen 
van kikkers, padden en salamanders en de start van de bomenkap 
op Landgoed Steenenburg.  
Door achterstallig onderhoud zijn de vijvers en poelen op het 
Landgoed sterk verland. In december is flink gebaggerd om ze 
weer in een goede staat te krijgen. Zodat het ijsvogeltje er weer vis 
kan vinden. Wilhelmien Marti en Jan Brok maakten foto’s van de 
werkzaamheden.  
Je kunt ze hier vinden.  
 

 

 
 

Jaarverslag Das 
Jaarlijks maakt Bert van Opzeeland een mooi jaarverslag over de 
ontwikkelingen van de das in onze regio. Zijn laatste verslag is hier 
te vinden; 35 pagina’s met veel informatie. 
 
In het afgelopen jaar is het aantal dassenfamilies gegroeid van 72 
naar 80. Het aantal dassen ging van 230 naar 256, een toename 
van 26. Het aantal verkeersslachtoffers was met 30 stuks ook weer 
aanzienlijk in 2020.  
 

 

 
 

Help vogels de winter door 
De eerste nachtvorst hebben we alweer achter de rug. Kleine 
vogels verliezen in zo'n koude nacht wel 10% van hun 
lichaamsgewicht. Tijd om de vogels in je tuin een handje te helpen.  
 
Hier vind je tips over hoe je de verschillende soorten verleidt om 
naar jouw tuin te komen, hoe je zelf vogelvoer kan maken, over 
nestkastjes en over tuininrichting.  
(Foto: Wilhelmien Marti) 

 

 
 

Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen 
Er komen een aantal Brabantse informatiebijeenkomsten over het 
natuurinclusief inrichten van onze woonomgeving aan. 
Onderwerpen die daarbij aan bod komen: hoe lok je verschillende 
soorten vogels en vleermuizen naar je tuin, welke vogel- en 
vleermuiskasten zijn geschikt, hoe kun je bij een verbouwing of na-
isoleren rekening houden met gebouw bewonende soorten? 
 
Er zijn in 2021 vijf regionale bijeenkomsten waaruit je kunt kiezen. 
Als een samenkomst niet mogelijk is, wordt het online op dezelfde 
datum. De workshops duren een dagdeel (ochtend of middag). 
Deelname is gratis. 
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Lokale economie – Boerschappen en BuurderijDenBosch 
Het Brabantse maaltijdboxenbedrijf Boerschappen levert samen 
met een netwerk van ruim 125 kleinschalige makers en boeren 
diverse soorten maaltijdboxen. Klanten kunnen die zelf ophalen bij 
meer dan 20 ophaalpunten of laten thuisbezorgen. Meer info op  
www.boerschappen.nl  
 
Wil je de voedselketen nog korter maken, dan kun je terecht bij 
buurderijdenbosch.nl. Zij leveren producten (brood, kaas, vlees, 
groenten, fruit, kruiden, melk, eieren, wol) die binnen een straal 
van 13 km rond Den Bosch geproduceerd zijn. Pluspunt: afhalen 
kan aan de Omloop in Haarsteeg.  
 

 

 
 

Too Good To Go redde al 6 miljoen maaltijden in drie jaar 
Too Good To Go bestaat drie jaar en heeft in die periode al meer 
dan zes miljoen maaltijden gered van de vuilnisbak. Hiermee is een 
CO2-uitstoot van ruim 15 miljoen kg voorkomen. Dat staat gelijk 
aan de jaarlijkse CO2-uitstoot die circa 1.600 Nederlanders met 
elkaar produceren 
 
Op dit moment zijn er meer dan twee miljoen gebruikers, en 4.782 
aanbieders. Ook in onze en omliggende gemeentes zijn er diverse 
aanbieders. Download de app en red ook maaltijden. 
 
 

 

 
 

Landelijke Dag van Vlinderstichting online 
Normaal gesproken in de Junushoff, dit jaar online. Op zaterdag 6 
maart 2021 organiseert De Vlinderstichting de Landelijke Dag 
digitaal. Onze medewerkers vertellen wat er speelt en met welke 
uiteenlopende projecten zij bezig zijn. Afgewisseld met mooie 
films en flitspresentaties hopen wij u op deze manier toch een 
beetje het 'Landelijke Dag-gevoel' te kunnen geven. 
 
De uitgelezen kans om thuis gratis weer helemaal bijgepraat te 
worden over vlinders. Een van de hoofdthema’s is ‘bermbeheer in 
de praktijk’. Klik HIER voor meer info en aanmelden. 
 

 

(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.  
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