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Repair Café Drunen op de Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. U kunt een steentje
bijdragen door uw kapotte apparatuur, kleding, fietsen, kleine
houten meubels of speelgoed te laten repareren en niet meteen
weg te gooien.
Repair Café Drunen opent weer haar deuren. De vrijwilligers zitten
voor u klaar.
Locatie: wijkcentrum de Stulp , Admiraalsweg 100 in Drunen.
Datum: woensdag 10 oktober, 19.00 tot 21.00 uur.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl .
Volg je tuin-afval naar Biezenmortel
Op vrijdagmiddag 12 oktober is er een excursie naar Van Iersel
Compost in Biezenmortel. Doel is met eigen ogen te zien hoe het
tuin-afval van de gemeente Heusden hier wordt ontvangen en
verwerkt. Graag van tevoren aanmelden via
pr@natuurenmilieuheusden.nl . Na aanmelden ontvangt u details
over tijd en locatie.
Van Iersel in Biezenmortel verwerkt tuinafval tot compost en andere
soorten bodemverbeteraars.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl .
Thema-avond "Voor een duurzame toekomst"
Op 12 oktober a.s. organiseert Energiek Heusden een thema-avond
over duurzaamheid en de energietransitie. De inloop is vanaf 18.30
uur met de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding
door de gerenoveerde Voorste Venne. Het programma start om
19.30 uur. Iedereen die een duurzame toekomst een warm hart
toedraagt is van harte welkom.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl .
Graag even aanmelden via energiekheusden.nl i.v.m. de organisatie.
Wacht niet te lang, want VOL = VOL !

Excursie Van Tuijl Glasrecycling in Gameren
We volgen de weg van ons glasafval. Op vrijdagmiddag 2 november
is er een excursie naar Van Tuijl Glasrecycling in Gameren.
Meer dan 80% van het glas in Nederland wordt gerecycleerd. Maar
hoe gaat dat in z’n werk? Bekijk het met eigen ogen in Gameren.
Graag van tevoren aanmelden via pr@natuurenmilieuheusden.nl .
Na aanmelden ontvangt u details over tijd en locatie.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl .
Expo Natuurfotoclub De Langstraat
NatuurFotoClub “De Langstraat” houdt op 20 en 21 oktober 2018
een expositie in De Voorste Venne, Evenementenhal met ingang aan
de zijde van Anton Pieckplein te Drunen. Parkeren kunt op Anton
Pieckplein. De openingstijden zijn van 11.00 tot en met 17.00 uur.
De toegang is gratis.
Een aantal leden laat opnames zien van o.a. flora, fauna en
landschappen. Voor informatie betreffende NFC De Langstraat kan
men zich wenden tot secretaris Stans van Dongen, telefonisch 0416345330 of e-mail nfcdelangstraat@outlook.com .
Kleppermandagen in Heusden
De Kleppermandagen in de Heemtuin in Heusden worden gehouden
op woensdag 17 en zondag 21 oktober.
Wil je in de huid van beestjes kruipen, een vleermuis maken, een
storm veroorzaken of een lekker herfstsoepje bij elkaar prutsen?
Kom dan naar de Heemtuin in Heusden. Kinderen met (groot)ouders
zijn van harte welkom!
Burendag 2018 druk bezocht
Onze vereniging nam met een stand deel aan de Burendag in de St.
Janshof in Vlijmen op 22 september jl. De middag werd druk
bezocht, door jong en oud.
In de stand werd de HTR-film over onze vereniging doorlopend
vertoond. Verder was er informatie over de vereniging en over bijen vlinder-vriendelijke tuinen de verkrijgen.
Voor kinderen was er de keus uit drie activiteiten: de waterproef,
insectenhotel bouwen en blije bijen ballen maken.
Dit was de eerste keer dat we aanwezig waren met een stand; we
gaan er zeker mee door. Ook meedoen? Laat het weten via
info@natuurenmilieuheusden.nl .
Landschapsbeheer bij Nieuwkuijkse Wiel
Het gagelveld bij de Nieuwkuijkse Wiel was van de dijk niet meer te
zien. En erger: het kwam ook behoorlijk in de verdrukking door de
oprukkende berken.
Daarom heeft een deel van de Werkgroep Landschapsbeheer
afgelopen twee weken hard gewerkt om dit aan te pakken. En met
succes: weer zichtbaar en weer genoeg ruimte om zich te
ontwikkelen. (Piet was goed op dreef zoals je kunt zien.)

Natuursport-overeenkomst DAK-Natuurmonumenten
Eind september ondertekenden DAK Drunen en
Natuurmonumenten een Natuursport-overeenkomst. De
overeenkomst maakt het mogelijk om in de Loonse en Drunense
Duinen een vijftal grote sportevenementen per jaar te organiseren
en hiervoor tegelijkertijd iets terug te doen voor de natuur.
Jaarlijks bezoeken 1,2 miljoen mensen het gebied en worden voor
ruim 300 activiteiten toestemmingen aangevraagd. Door voor
betaalde activiteiten een afdracht voor de natuur te vragen, kan het
gebied worden onderhouden en kan de natuur versterkt.
Ga voor het hele bericht naar natuurmonumenten.nl
Kraanvogels broeden voor het eerst in Brabant en Limburg
Het gaat goed met de kraanvogels in ons land. Dit jaar waren er
maar liefst 32 broedpaartjes in Nederland. Een absoluut record, de
populatie groeide spectaculair met maar liefst 45% ten opzichte van
2017. Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland.
Nieuw dit jaar: de kraanvogels verspreiden zich en broeden voor het
eerst in Brabant en Limburg!
De kraanvogel is een grote grijze vogel van 1,30 meter lang. Je
herkent hem aan de rode vlek achter op de kop. Zijn
trompetterende roep herken je uit duizenden. In Nederland broeden
kraanvogels in hoogvenen, natte heidevelden en bossen met heide
en vennen.
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com
Platte daken = 60x De Hoge Veluwe
Denkt je eens in: alle platte daken van Nederland hebben samen een
oppervlakte van ruim 60 keer het nationaal park De Hoge Veluwe!
Een enorm terrein voor wateropvang en tegelijkertijd leefgebied
voor insecten en vogels!
Heeft jouw huis, schuur of bijkeuken een plat dak? Briljant! Maak er
dan - als het kan - een groen dak van, want dat is ideaal voor
wateropvang. Vele kleintjes maken een grote; ook dat kleintje van
jou kan daar aan bijdragen! Zelfs als het een woonboot is.
Ga voor meer info naar naturetoday.com .
Slakken in de tuin; zo raak je ze kwijt
Je tuin groeit en bloeit. Met trots kijk je naar het resultaat waar je
bloed, zweet en tranen in hebt gestopt. Maar wat zie je daar? Een
aangevreten blad? Slakken! Wat nu?
Slakken horen ook in een natuurvriendelijke tuin omdat ze dood
materiaal opruimen en dit als voedingsstof teruggeven aan de
bodem. Maar je wilt niet dat ze je mooie planten opeten. Dus hoe
kun je deze slakken op een milieu- en diervriendelijke manier
bestrijden?
(Foto: Wilhelmien Marti)

Op vroegevogels.bnnvara.nl vind je een hele serie oplossingen.

NatuurStreken over vleermuizen
In deze nieuwe aflevering gaan Jochem en Joost op pad met één van
de vrijwilligers van het netwerk vleermuizen en steenmarters in
gebouwen.
Het is de kortste aflevering die ze ooit gemaakt hebben, maar
genoeg tijd om erachter te komen dat vleermuizen niet eng zijn,
maar vriendelijke vlerken die zeker onze zorg nodig hebben.
Ga voor de beelden naar https://youtu.be/AKZF5sjMafs
85% minder eikenprocessierupsnesten door meer biodiversiteit
In de gemeente Westerveld zijn natuurlijke bestrijders van de
eikenprocessierups gestimuleerd. Op de locatie waar dat gebeurde
werden in 64 bomen maar 28 nesten aangetroffen. Dat is 85%
minder dan het aantal nesten op de controlelocatie!
Er zijn duizenden planten van tientallen soorten aangeplant om
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen te lokken. Ook zijn
nestkasten geplaatst voor insectenetende vogels en
grootoorvleermuizen. Verder zijn in het vroege voorjaar natuurlijke
vijanden in kleine aantallen uitgezet om een opstartpopulatie te
realiseren. Iets voor de gemeente Heusden in 2019?
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com

(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.

