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Een nieuwjaarswens van één van onze leden
Ook al is het na de 1e, alsnog de beste wensen en hopelijk een
groen en vredig 2016 voor mens en dier, minder afvaldumpingen
gewenst in het groen en ga eens wat leuks buiten doen...pak de
benenwagen of fiets, verplaats je zonder doel naar zomaar iets.
Ga zitten in het gras, snuif eens diep het ochtendgloren op....zo
wordt een 2016 voor ieder als bijna vanzelf top,
Groet, Lizet Timmermans
(en hier sluiten bestuur en redactie zich natuurlijk graag bij aan.)
Wandeling Haarsteegse Wiel
Datum:
zondag 10 januari
Aanvang:
10.00 uur
Vetrekpunt:
op de dijk bij de IJsbaan in Haarsteeg
Duur:
ruim twee uur
Gids:
Peter van der Velden
Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.
In januari zal de maandelijkse wandeling van de vereniging lopen
rond de Haarsteegse Wiel. Een van de grootste wielen van
Nederland – op sommige plaatsen wel 20 meter diep.
Het wiel ontstond in 1610 toen door een ijsdam in de Maas het
water werd opgestuwd en de dijk het begaf. Hierdoor werd het
zuidelijke bekken gevormd. Bij een tweede overstroming in 1740
ontstond het noordelijke bekken.
Repair Café
donderdag 14 januari 2016
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Locatie: buurthuis de Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen
Repair Café voor al uw kapotte spullen.
Vrijwillige,deskundige reparateurs staan klaar om samen met u te
bekijken of uw kapotte apparaten, kleding, speelgoed, lederwaren,
fietsen et cetera gerepareerd kunnen worden.
Nieuwe onderdelen dient u zelf mee te nemen. Reparatie is gratis
maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

In de pers - 2
In de vorige Digituurlijk meldden we verhalen over onze vereniging
in de bladen van Natuurmonumenten en van de Vlinderstichting.
Het stuk van Natuurmonumenten bleek slecht te lezen. Op
www.natuurenmilieuheusden.nl/De%20kracht%20van%20een%20z
elfsturend%20team vind je een beter leesbare versie.
In het winter-2015 van het blad van het Brabants Landschap een
nieuw stuk over het werk van de natuurwerkgroep. Het is te vinden
op www.natuurenmilieuheusden.nlJoost_kan_het_weten.
Inventarisaties
De laatste maanden zijn er weer resultaten van inventarisaties in het
afgelopen jaar op de site gezet.
Hier vind je alle ontwikkelingen met betrekking tot dassen, libellen,
vlinders, roofvogels in onze gemeente.
Ommetjes en wandelnetwerk
De gemeente is bezig het wandelknooppuntennetwerk en
Ommetjes te verbeteren.
Als je hiervoor suggesties hebt, geeft ze dan door aan Hermien van
Toorenburg (hvtvn@xs4all.nl).
Renovatie houtwal De Zwollemoer
Na een eerste seizoen moestuinieren is er nu weer tijd voor groot
onderhoud aan de samentuin. Een houtwal beschermt de tuin voor
koude oostenwind. Dit mooie stukje natuur is verwaarloosd geraakt
en daar gaan we wat aan doen! Met behulp van Brabants Landschap
is een plan gemaakt om de houtwal te renoveren en een stukje
groter te maken.

(foto landschapswacht)

In het weekend van 9 & 10 januari komt Marc met uitrusting en
kettingzaag om de tuiniers te helpen. Zin om ook mee te helpen?
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en vele handen maken licht
werkt enz enz, kortom u bent van harte welkom; ook om gewoon
eens rond te kijken. A.s. zaterdag zijn we vanaf 9 uur op de tuin,
zondag vanaf 9:30 uur; Drunen, ingang vanaf de Kooiweg.
Bommelerwaard natuurlijk!
Ons bestuurslid Rien Melis is mede-auteur van het rijk geïllustreerde
boek ‘Bommelerwaard natuurlijk!’. Een boek over alle meer dan 50
natuurgebieden in de Bommelerwaard.
Niet alleen de teksten zijn van eigen hand, maar ook bijna alle
vierhonderd kleurenfoto’s van vogels, vlinders, libellen, bloemen,
enz. Dit alles in een boek met harde kaft met maar liefst 320
bladzijden.
Het boek is te bestellen op bommelerwaard-natuurlijk.weebly.com.
Walter Woudloper
Zo heet de nieuwsbrief van de Scala scholen in onze gemeente over
natuur en milieu.
Ga voor de laatste naar walterwoudloper.nl (helemaal linksboven in
kun je terug naar oudere nummers) .

Duurzaamheid in Heusden - Natuur
In eerdere uitgaves van Digituurlijk hebben we aangegeven dat er
veel informatie beschikbaar is over de staat van duurzaamheid van
Heusden. In de vorige Digituurlijk zijn we nader ingegaan op energie.
Deze keer meer over de toestand van de natuur in onze gemeente.
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat onze groene gemeente
gemiddeld genomen maar heel gemiddeld scoort op het onderdeel
natuur en groen. Veel nabije natuur ligt in buurgemeenten. Groen in
de dorpen in de vorm van parken e.d. kan veel beter.
Ga voor het hele stuk over natuur in Heusden naar
www.natuurenmilieuheusden.nl/duurzaamheid

Pimpernelblauwtjes en carnaval
De Vlinderstichting werkt mee aan 'Blues in the Marshes'. Een groot
natuurherstelproject nabij Den Bosch, waarbij men nieuw
blauwgrasland wil ontwikkelen. Daarmee wordt het leefgebied van
onder andere het pimpernelblauwtje vergroot.
Om het project op een ludieke manier aandacht te geven doet de
Vlinderstichting in 2016 mee aan de carnavalsoptocht van Den
Bosch, met een heuse 'pimpernelblauwtjeswagen', een kleine platte
wagen met een loopgroep.
Als je mee wil doen met bouwen en/of in de optocht, neem dan
contact op met ineke.radstaat@vlinderstichting.nl
Zonnedakpannen
De zonnedakpan is een dakpan en een zonnepaneel in één. Het is
een zonnepaneel in de vorm van een dakpan. De zonnedakpannen
worden niet – zoals bij standaard zonnepanelen wel het geval is – óp
de dakpannen geplaatst, maar het zijn de dakpannen.
Deze vorm van zonnepanelen is iets duurder dan standaard panelen.
Ze zijn verkrijgbaar in vele vormen, kleuren en maten.
Sinds het begin van dit jaar zijn ze op de markt. De dakpan ziet er uit
als een gewone dakpan, maar heeft een zonnepaneel van silicium.
Twee kabels aan de achterzijde sluiten de pan aan op een systeem
dat het zonlicht omzet in energie.
(Bronnen: Elektrotechniek365.nl en Omroep Zeeland.)
Inspiratie voor uw eigen tuin
Als u weet waar vogels van houden, kunt u ze ook naar uw tuin
lokken. Hoe? Dat leest u in het gratis magazine Vogels Dichterbij.
Maar liefst 68 pagina's volop tuininspiratie. Gratis te bestellen bij
Vogelbescherming.
Vraag 'm gratis aan!

(Redactie: Harry Nijënstein en Noor Peters)

