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Eendenkooien en het kooibedrijf in de Oostelijke Langstraat
Op dinsdag 26 maart organiseren we een lezing over Eendenkooien
en het kooibedrijf in de Oostelijke Langstraat. De lezing zal worden
gegeven door Fons Mandigers, gebiedsmanager van
Natuurmonumenten.
In zijn presentatie gaat Fons in op het ontstaan en de ontwikkeling
van eendenkooien en de betekenis daarvan. Plaats van handeling is
het Patronaat in Nieuwkuijk. De lezing start om 19.30 uur en is
gratis. Aanmelding is gewenst, via info@natuurenmilieuheusden.nl .
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl/agenda.
Excursie naar Eendenkooi ‘de Nieuwe Kooi’ in de Gement
Op dinsdagavond 16 april organiseren we een excursie naar
Eendenkooi ‘De Nieuwe Kooi’ in de Gement.
Gids is Fons Mandigers, gebiedsmanager van Natuurmonumenten.
Na aanmelding via info@natuurenmilieuheusden.nl ontvangt u de
precieze tijd en de verzamel-locatie. Deze activiteit is gratis. Goed
schoeisel aanbevolen.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl/agenda.
Voorjaarsfestival
Datum: zondag 14 april 2019
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Duinweg, Drunen (voormalige bessenkwekerij Smeekens)
Op 14 april staat het terrein aan de Duinweg bol van de activiteiten
voor jong en oud: nestkasten timmeren, vlechten van wilgentenen,
verspenen van plantjes, dieren zoeken, visjes vangen. Verder een
afvalwedstrijd, en nog veel meer.
Graag aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl , met
vermelding van aantal personen en leeftijd.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl/agenda.

Repair café
Datum: woensdag 10 april 2019
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen
In het Repair Café kunt u terecht met al uw draagbare kapotte
spullen: zoals kleding, producten gemaakt van leer, fietsen,
elektrische apparaten, kleine houten meubels en speelgoed,
elektronica, computers, ……. Iedereen is welkom.
U kunt binnenkomen via de zij-ingang aan de Beethovenlaan.
Ga voor meer info naar natuurenmilieuheusden.nl/agenda.
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 een BBQ voor leden.
Aanmelden via info@natuurenmilieuheusden.nl
De agenda wordt samen met de Vlinder-glossy verspreid.
De stukken voor de vergadering zullen later op de site komen.
Waterschapsverkiezingen op 20 maart
De waterschapspartij ‘Water Natuurlijk’ is in 2008 is opgericht door
diverse natuur- en recreatieorganisaties, waaronder
Natuurmonumenten en de provinciale mileufederaties.
Binnen Water Natuurlijk werken partijen mee aan de bescherming
van onze kust, houden ze (drink)water schoon en geven ze rivieren
de ruimte. Een logische en natuurlijke keuze.
Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart
Op 20 maart kiezen we ook de nieuwe Statenleden. In Brabant is
landbouw een belangrijk discussiepunt.
Hierover kun je veel informatie vinden van het Burgerplatform. Een
PowerPoint-presentatie bijvoorbeeld, rechtsboven op
stopdestank.nl (rechtsboven). Of waarom je moet gaan stemmen:
minder-beesten.nl. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op
de nieuwsbrief via nieuwsbrief.burgerplatform@gmail.com .
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.
De Dromen. Doen. Heusden. -awards
Deze awards worden dit jaar weer uitgereikt! Je kunt van 6 maart
tot 25 maart je stem uitbrengen op de Doeners, de Droom en
Heusdenaar van 2018.
Voor groen Heusden is er ook iets te kiezen. Energiek Heusden is
genomineerd. Ook Rieky Schalken is genomineerd. Rieky schrijft al
jaren columns en interviewt groene Heusdenaren voor ons blad
Natuurlijk. Dus ga naar heusden.nl om te stemmen.

Heel Heusden Schoon – Landelijke Opschoondag 2019
De gemeente Heusden doet mee aan de Landelijke Opschoondag op
23 maart, en faciliteert iedereen die deze dag zwerfafval op gaat
ruimen. Zo wordt er gezorgd voor de nodige opschoonmaterialen
(zoals o.a. handschoenen, hesjes, afvalgrijpers, afvalzakhouders en
afvalzakken) en worden volle zakken opgehaald.
Wil jij ook samen met je buren, collega’s of clubgenoten de buurt
een stuk schoner maken? Meld je dan aan via
teamschoon@debries.eu of debries.com.
Wie maakt de leukste Vlog/Blog over “De Levende Tuin”
Doe je ook mee met de wedstrijd van Groei & Bloei De Langstraat?
We dagen je uit om een leuke, flitsende en interessante vlog of blog
te maken over “De Levende Tuin”. Een levende tuin is een tuin vol
met plantjes en beestjes en natuurlijk leuke mensen die genieten
van alles wat leeft in het groen. Grijze, grauwe tegelplaatsjes liggen
er al meer dan genoeg in Nederland en dat kan heus anders.
De wedstrijd loopt tot 1 mei. Meer info op heusden.nieuws.nl .
Juridisch-bestuurlijke praktijkcursus
Onlangs organiseerde de BMF een juridisch-bestuurlijke
praktijkcursus. Veel aandacht was er voor de Wob (Wet
openbaarheid van bestuur) en voor digitalisering: waar kunnen we
besluiten en plannen vinden?
Ook twee leden van onze werkgroep Ruimtelijke Ordening deden
mee. Heb je ook interesse in dit onderwerp, laat het weten via
info@natuurenmilieuheusden.nl . De BMF organiseert deze cursus in
april nog een keer. Kun je gelijk meedoen.
Ga voor het hele bericht naar brabantsemilieufederatie.nl
Wilgen knotten in de Hooibroeken
In januari en februari besteedde de natuurbeheer-werkgroep de
wekelijkse woensdagmorgens in de Hooibroeken.
Eerst met het knotten van wilgen langs de Hooibroeksesteeg.
Daarna is het struikgewas langs het fietspad over de Elshoutse
Zeedijk weer teruggezet. Het kan er weer een paar jaar tegen.
Fons Mandigers Vlinderbeheerder van het jaar
De Vlinderstichting heeft op 2 maart 2019 tijdens haar landelijke dag
Fons Mandigers, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten en lid van
onze vereniging, uitgeroepen tot Vlinderbeheerder van het jaar
wegens zijn verdiensten voor het pimpernelblauwtje. Fons werd al
eens eerder uitgeroepen tot beheerder van het jaar. Dat was in
2016, door de provincie Noord-Brabant.
Ga voor het hele persbericht naar deperslijst.com .
Alternatieven voor je dagelijkse stukje vlees
Afgelopen week was er de weekzondervlees.nl. Daar deden meer
dan 55.000 mensen aan mee. Bovendien kiezen steeds meer
mensen ervoor om permanent vegetarisch of veganistisch te eten.
Dat is niet alleen lekker en gezond, maar ook beter voor het milieu.
Op milieudefensie.nl staat een overzicht met vlees-alternatieven.

Een stadse bever
De bever doet het goed in Nederland. Moest je voor een ontmoeting
met een bever eerder nog naar het buitengebied, nu zijn ze tot in de
achtertuinen van de wijk Maaspoort doorgedrongen.
Op 5 februari van dit jaar was er een wel heel bijzondere
ontmoeting met een bever, namelijk midden in de stad op de Zuid
Willemsvaart. Duidelijk een bever die door de sluizen even de weg
(en het water) kwijt was.
(Bron: IVN Den Bosch, Nieuwsbrief maart 2019)
Komende jaren grootschalig natuurherstel in Noord-Brabant
Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt dit jaar
overal in Brabant een grote vlucht.
Plannen voor natuurherstel in onder meer Loonse en Drunense
Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen, Vlijmens Ven liggen klaar.
Het gaat vooral om herstelmaatregelen in heideterreinen en
graslanden, zoals extra maaien, begrazing met schaapskuddes en
plaggen. Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.
Hoe krijg je meer vogels in je tuin?
Op de website van de Vogelbescherming kun je lezen dat als je je
tuin vogelvriendelijk wil inrichten, je de hulp kunt inroepen van een
tuinvogelconsulent. Voor leden van de Vogelbescherming kost dat
maar 25 euro. Daarvoor krijg je een schriftelijk rapport. Ga voor
meer info naar vogelbescherming.nl .
En daarna ga je natuurlijk bijhouden of er werkelijk meer vogels in
jouw tuin komen. Dat kan via www.tuintelling.nl. In Heusden doen
daar nu 32 tuinen aan mee. Doe jij ook mee? Ook als geen advies
vraagt?
Haal libellen naar de tuin
In Nederland komen 71 soorten libellen voor. Het zijn echte jagers,
met als lievelingskost muggen, bladluizen en andere kleine insecten.
Ze brengen een groot deel van hun leven door onder water.
Heb je een vijver, dan is de kans groot dat de libellen ook jouw tuin
opzoeken. De Vlinderstichting geeft tips hoe je dan nog meer
libellen naar je tuin kunt lokken. Ga voor de tips naar
vlinderstichting.nl.
Inheemse plantensoorten cruciaal voor biodiversiteit in bermen
Voor het vergroten van biodiversiteit in bermen door de aanleg van
bloemrijke bermen blijkt de keuze voor inheemse planten cruciaal.
Inheemse plantensoorten leveren gemiddeld een grotere bijdrage
aan de biodiversiteit dan exoten.

(Foto: Wilhelmien Marti)

Er zijn veel verschillende zaadmengsels voor bloemrijke vegetaties
op de markt. Vaak wordt gekozen voor opvallende kleuren en snel
zichtbaar bloeiresultaat. Deze ‘carnavalsmengsels’ bestaan vaak uit
uitheemse soorten. De ecologen betwijfelen dan ook of deze
mengsels veel bijdragen aan de versterking van biodiversiteit.
Ga voor het hele verhaal naar naturetoday.com.

Wormcomposteren
Er zijn verschillende redenen om te gaan composteren: minder afval,
minder broeikasgas, je eigen potgrond voor een gezondere bodem.
Het is niet moeilijk, en met een paar wormen erbij gaat het pas echt
snel.
Voor de werkwijze naar klik hier .
Ga voor meer info naar www.compostgilde.nl
Huiszwaluw dit jaar voor het eerst op webcam
Dit seizoen heeft Vogelbescherming een nieuwe soort voor de
camera, de huiszwaluw.
Maak kennis met de cast van 2019 en gluur ongegeneerd mee in de
nesten van broedende vogels. Sinds 17 februari staan de webcams
van de Vogelscherming weer aan; te vinden via vogelbescherming.nl
Dood doet Leven! Ontdek het nu LIVE
Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Het is eten en gegeten
worden. Voor het eerst kunnen we via KadaverCam Livestream
kijken naar een dood ree en vooral naar de dieren die daar op af
komen. Iedere maand zal er op het YouTube-kanaal van
Buitengewoon een nieuwe stream te zien zijn.
Download HIER het gratis PDF-bestand met ‘lijkenpikkers’ van ARK
Natuurontwikkeling. Nog meer weten? Bezoek dooddoetleven.nl.
(Foto: Peter vd Velden)

Ga voor het hele bericht naar naturetoday.com.
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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.

