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NMVH Jaarvergadering
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering 2019.
Datum: Vrijdag 24 mei – 17.00 uur
Plaats: Jachthuis – Hooibroeken
Na de vergadering is er een BBQ voor de leden.
Aanmelden uiterlijk 10 mei via info@natuurenmilieuheusden.nl
De stukken voor de vergadering zijn te vinden op

http://www.natuurenmilieuheusden.nl/nl/over_ons/jaarverga
dering.php
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Nieuwe vlinder glossy is uit!
Alle leden van onze vereniging hebben inmiddels de ‘vlinderglossy’
ontvangen. Een 44 pagina’s dik magazine met alle dagvlinders die je
in de gemeente Heusden kunt tegenkomen.
Leden kunnen extra exemplaren bijbestellen door EUR 5 per stuk
over te maken om de rekening van onze penningmeester.
Niet-leden kunnen een magazine aanschaffen bij Boekhandel Sikkers
in Drunen of bij ZinInBoeken in Heusden. Daar kost deze EUR 5.95
per stuk.
Ook de twee eerdere glossy’s, over alle natuurgebieden in de
gemeente (no. 1) en die over vogels, bijzondere waarnemingen, en
biodiversiteit in bermen (no. 2) zijn op bovengenoemde adressen
nog verkrijgbaar.
NL DOET werk aan insectenhotels
160 Leerlingen van het d'Oultremontcollege hebben in opdracht van
onze vereniging 40 bijenhotels gemaakt. Deze kleine hotels zijn op
zaterdag 16 maart samengevoegd tot een aantal grote bijenhotels.
Naast organisatoren Joost van Balkom en Wil Maaywee waren er
sjouwers, spijkeraars, gravers, vasthouders die deze dag mede
mogelijk hebben gemaakt.
Ga voor een verslag naar bd.nl.

Voorjaarsfestival 2019 groot succes
Met ruim 300 bezoekers en mooi weer was ons voorjaarsfestival
2019 een groot succes. Dankzij organisator Tonny van de Wiel en 30
vrijwillilgers.
Het Brabants Dagblad stuurde een verslaggever; haar verslag is te
vinden op www.bd.nl. Verder maakte Dick Buskermolen weer

foto’s; deze zijn te zien op heusdeninbeeld.nl.
De Heusdense Courant plaatste een sfeerfoto op de
voorpagina: heusdensecourant.nl.
Oproep om foto’s van libellen te maken
Hopelijk heeft u genoten van ons laatste magazine over de vlinders
in de gemeente Heusden. Volgend jaar willen wij een magazine
uitbrengen over de LIBELLEN van de gemeente Heusden.
Om eenzelfde kwaliteit te kunnen halen hebben wij foto’s nodig van
minimaal 5 MB maar liever nog (veel) hoger. Daarom verzoeken wij
u om vanaf nu tot en met september 2019 foto’s van LIBELLEN te
maken te en te zenden aan melisrien1@gmail.com .

(Azuurwaterjuffer,
foto: Annie van Bokhoven)

Als u reeds in het bezit bent van zulke foto’s dan kunt u die ook
inzenden. Het mogen foto’s zijn van mannetje, vrouwtje,
paringswiel, ei-afzettend vrouwtje en ook het biotoop waar de foto
is gemaakt. Als uw foto wordt geplaatst komt de naam van de
fotograaf erbij te staan.
Facebook
In december meldden we al dat Facebook ook bij onze vereniging
tot leven is gekomen. Paul zet er regelmatig berichten op.
Ga naar onze Facebook-pagina en ‘Like’ deze. Je krijgt dan nieuwe
meldingen over activiteiten vanzelf in jouw mailbox.
En je helpt de vereniging in het verspreiden van onze natuur- en
milieuboodschappen.
Tuintelling
In de vorige uitgave van Digituurlijk hebben we opgeroepen om
tuinvogels te gaan tellen. Dat is nodig om te weten wat de stand van
de biodiversiteit is bij de start, later dit jaar, van het project Natuur
in de Wijk.
Sinds afgelopen november is het aantal waarnemers gestegen van
26 naar 32. Maar dat is nog steeds niet genoeg om de
ontwikkelingen van de flora en fauna goed te kunnen volgen. Jij kunt
helpen door regelmatig door te geven wat je allemaal in je tuin ziet.
Vogels, maar als je liever vlinders, bijen of andere flora of fauna wil
vermelden dan mag dat natuurlijk ook.
Ga naar www.tuintelling.nl en meld je aan.

Ommetje Herpt per app
Scala-scholen hebben, samen met ons lid Hermien van Toorenburg
een app voor het Ommetje Herpt gemaakt.
Leerlingen kunnen met de app en een werkboekje het Ommetje
lopen, foto’s maken bij posten, en dan later in de klas een collage
maken.
De app is alleen beschikbaar voor Android, via play.google.com.
Fietsersbond De Langstraat tegen afgraven spoordijk
Het provinciebestuur Noord-Brabant is voornemens een deel van de
spoordijk in de Baardwijkse Overlaat af te graven en er een nieuwe
lange spoorbrug te realiseren.
Vind je ook dat het waanzin is om miljoenen uit te geven om een
fietsdijk met beschutting af te graven en er een dure fietsbrug voor
in de plaats te realiseren; alleen maar omdat dat in het verleden een
open terrein was? Teken dan de petitie op petities.nl.
HeelHeusdenDuurzaam
De gemeente wil duidelijker laten zien wat ze allemaal aan
Duurzaamheid doen. Dat wordt vanaf nu allemaal getoond op een
speciale website hiervoor:
https://www.heusden.nl/Home/Heel_Heusden_Duurzaam .
Steeds als je het logo hiernaast ziet, weet je:
HeelHeusdenDuurzaam. Op het gebied van natuur en afval werken
we hier samen met de gemeente aan.
TooGoodToGo nu ook in gemeente Heusden
Per persoon wordt in Nederland thuis ongeveer 41 kilo eten en 57
liter drinken verspild. Eten dat over is, voor een klein prijsje ophalen.
Nu ook in onze gemeente, onder andere Bakker Bart in Vlijmen en
Drunen, Deli by Shell in Drunen, en Kleine Toko op VlijmenVliedberg.
Download de app en red lekker eten. Eet voor een klein prijsje en
heb een grote impact op het milieu. Maak het verschil!
Wat scharrelt en vliegt er allemaal in jouw tuin rond?
Van 26 april tot en met 6 mei organiseert de Dierenbescherming
weer de van Kroeg tot Kraamkamer-telling. Wordt je tuin gebruikt
als kroeg en komen dieren alleen wat snacken? Of is het een heuse
kraamkamer en brengen ze er zelfs hun kroost groot?
Aanmelden kan via tuintelling.nl. Daar vind je ook handige tips om
jouw tuin of balkon (nog) diervriendelijker te maken.
BIJzondere aflevering van NatuurStreken
Joost en Jochem nemen je mee naar Liempde, waar, in het kader
van NederlandZoemt een lap grond wordt aangepast om het de bij
naar de zin te maken. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde
bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in
gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze
heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.
Deze nieuwe aflevering is te bekijken op youtu.be . Eerdere
afleveringen vind je in de afspeellijst van Oisterwijk in Beeld.

Dagvlinderverwachting
Bijna iedereen heeft inmiddels wel vlinders gezien. Citroenvlinders
en de andere overwinteraars waren er al in die warme periode in
februari en zijn de afgelopen weken aangevuld met de wat latere
vlinders, die als pop hebben overwinterd. Welke vlinders komen er
nog aan in de komende weken? Een handige tool van De
Vlinderstichting geeft de dagvlinderverwachting.
Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.
Ga direct naar de tool: vlinderstichting.nl.
De wolf komt naar Brabant
Het is inmiddels alweer een lange tijd geleden dat er een wolf is
gesignaleerd in Brabant. De kans dat hij weer komt kijken, is
aanwezig. Net over de grens in België is namelijk een wolvenkoppel
gesignaleerd. Wanneer er jongen komen, is de kans aanwezig dat ze
naar het noorden trekken. Voor dit scenario worden nu al
voorbereidingen getroffen.
Op youtube.com kun je horen hoe een boswachter en hoe de
landbouw daarover denkt. Wil je meer weten over de wolf in
Nederland, ga dan naar wolveninnederland.nl
Geen doekjes in het riool!
Het riool is bedoeld voor onze ontlasting en wc-papier. En dus niet
voor tampons, maandverband, frituurvet, kattengrit, vochtige
doekjes of luiers. Wist u dat vochtige doekjes forse problemen aan
het afvalwatersysteem opleveren. Ondanks dat fabrikanten
aangeven dat doekjes biologisch afbreekbaar zijn, breken deze te
langzaam af. Daardoor ontstaan verstoppingen, wat extra
onderhoudsgeld kost.
Spoel daarom alleen droog toiletpapier door de wc!
Ga voor meer info naar heusden.nl of foodlog.nl.
Nieuwe campagne in strijd tegen voedselverspilling
De campagne 'Hoe #verspillingsvrij ben jij?' start vandaag en gaat
consumenten helpen hun voedselverspilling te verminderen.
Voedsel verspillen is zonde voor het milieu en je portemonnee. Ruim
driekwart van de Nederlandse gezinnen wil dan ook in actie komen
tegen voedselverspilling, zo blijkt uit onderzoek. Deze meerjarige
landelijke campagne maakt duidelijk wat je thuis allemaal kunt
doen.
In Nederland wordt een kwart van het voedsel van grond tot mond
verspild. Consumenten kunnen thuis gemiddeld 41 kilo voedsel per
persoon per jaar van de afvalbak redden. Ga voor meer info naar
wur.nl

(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.

