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Rondleiding kleinfruitbedrijf van Piet Smeekens
Piet Smeekens, al jarenlang lid van onze vereniging, wil u
graag rondleiden op zijn bedrijf.
Tientallen jaren, tot kortgeleden, teelde Piet aan de Duinweg
blauwe bessen en bramen, op een natuurvriendelijke wijze.
Zijn grootste passie is het herstellen van natuurwaarden. Hij
legde op zijn terrein diverse houtwallen, een
eikenhakhoutbosje, een poel en een bosvijver aan. Bovendien
maakte hij allerlei voorzieningen voor diverse dieren om zich
‘thuis’ te voelen op zijn land: nestkastjes, takken over de
bosvijver voor het ijsvogeltje, takkenhopen, een bijenkast etc.
Een waar paradijsje voor mensen, dieren en planten is hier
ontstaan!
datum: zondag 11 juni
aanvang: 10.00 uur
duur: ongeveer 2 uur
verzamel-locatie: cafe de Klinkert, Klinkert 1, Drunen
Repair Café
Donderdag 8 juni 2017
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100 in Drunen.(U
kunt binnenkomen via de zij-ingang aan de Beethovenlaan).
In het Repair Café kunt u terecht met al uw draagbare kapotte
spullen: zoals kleding, fietsen, elektrische apparaten, kleine
houten meubels en speelgoed, elektronica, computers,
laptops, printers, et cetera.

Jaarvergadering 2017 op locatie
De jaarvergadering vond dit jaar plaats ‘op locatie’. Normaliter
is de bijeenkomst in het d’Oultremont, dit jaar in het Jachthuis
in de Hooibroeken. Tenminste, dat was het plan. Maar het
weer was te mooi om binnen te gaan zitten. Daarom dit jaar
een vergadering in de buitenlucht, in de natuur.
Na de jaarvergadering was er de jubileum-BBQ ter
gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de vereniging. Of
zoals een van de leden het verwoordde: ‘Super mooie locatie
(zelfs scootmobiel toegankelijk), lekker eten en drinken, goed
verzorgd en.... een gezellige club mensen. Mooie manier om
35jr jubileum te vieren.’
Complimenten voor de gemeente Heusden
De bermen in de Gemeente Heusden staan er, in tegenstelling
tot de gemeente Waalwijk, goed bij.
Dit viel mij op toen ik laatst vlinders ging tellen.
Er waren, naast de vlinders, jonge patrijzen en ander leven te
zien.
Daarom een compliment voor de gemeente Heusden voor het
op de goede manier onderhouden van de bermen.

Food4Bees (project 1 no.1)
“Food4Bees”, of op zijn Heusdens gezegd: “Eten voor de
bijen”, is een project waar onze vereniging zich inzet. Met
regelmaat zal in de komende uitgaven van Digituurlijk verslag
worden gedaan van de voortgang.
De landschapsgroep van de natuurvereniging in
samenwerking met de Vlinderstichting twee vlindervelden,
met inheemse bloemen aangelegd. Een groot succes! (zie
foto). Van vlinders weten we wel het een en ander, maar hoe
zit het met de solitaire bijen?
Het Vlinderveld staat er weer
prachtig bij. Blauwe knoop, echte
koekoeksbloem, margrieten,
boterbloemen en veel grote ratelaar
staan te pronken op het Vlinderveld.
Vele vlinders komen af op al deze
kleur!

De Provincie en een aantal gemeenten (waaronder Heusden)
stellen geld beschikbaar, om een aantal groene locaties
binnen de gemeente te verbeteren tot bijvriendelijke
leefgebieden.
Hoe en waar? Ga voor meer info naar Foof4bees
NatuurStreken
Het is een tijdje stil geweest, maar er is weer een aflevering
van “NatuurStreken” uitgekomen.
Samen met vrjwilligers zijn we op zoek gegaan naar de laatste
Grutto’s.
Klik op de link om het filmpje te bekijken.

Lay-out aangepast
Er waren opmerkingen gekomen dat op sommige mobiele
apparaten onze website niet goed werkte.
Dit is nu opgelost en wij zijn blij met zulke opmerkingen.
Soms kan het nodig zijn om Uw browser te sluiten en de
website opnieuw te openen.
Heeft U meer opmerkingen of suggesties laat het ons dan
weten.
harry.nijenstein@gmail.com of biekens@home.nl
Natuurrijk ’s-Hertogenbosch
In een eerdere uitgave van Digituurlijk kondigden we al een
nieuwe serie ‘Natuurrijk’ op Omroep Brabant aan.
De uitzending van 28 april ging grotendeels over stadsnatuur
in Den Bosch en de Bossche Broek. Maud gaat met
stadsecoloog Johan Mees op pad in Den Bosch. Aan de orde
komen muurleeuwenbek, huiszwaluwen en bevers. Mensen
die vaker in Den Bosch komen zullen de locaties herkennen.
Vervolgens wandelt Maud met SBB boswachter Jose
Borsboom via de Bossche Broek en de Moerputten naar de
Moerputtenbrug.
Je kunt de uitzending terugkijken op omroepbrabant.nl/28
april . Informatie over komende uitzendingen kun je vinden op
omroepbrabant.nl/program

(Redactie: René Biekens en Harry Nijënstein)

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.

