.

Bekijk de webversie

Groentjes
17 augustus 2020
(verbeterde versie)

Zomer 2020: Jef van Veldhoven trok er ook afgelopen zomer weer op uit met zijn camera en dat leverde als vanouds diverse
én mooie plaatjes op. Kijk maar eens op onze facebookpagina Natuurwaarnemingen Natuurgroep Gestel; daar vind je nog
veel meer foto's én filmpjes met deze visjes die Jef aantrof in de vistrap Zegenwerp.
Kom je ook wat leuks tegen: de redactie ontvangt graag je tekst en/of foto:
Natuurgroep Gestel doen we samen!

We gaan weer op pad ...
In juni heeft het bestuur al gemeld dat er rond 1 september weer een aantal activiteiten opgepakt zouden worden.
Voorzichtig aan, waarbij de richtlijnen van de regering en het RIVM leidend zijn. Hieronder staan de activiteiten voor de
komende maanden. Kijk voor actuele informatie omtrent de agenda vooral even op onze website. En let er op dat soms
aanmelding tevoren nodig is.
Samengevat zijn de uitgangspunten:
• activiteiten in de buitenlucht kunnen beperkt weer van start gaan;
• activiteiten binnen vanaf september mits geen tegenadvies van RIVM;
• de coördinator van de werkgroep bepaalt welke activiteiten veilig doorgang kunnen vinden;
• geen publieksactiviteiten;
• anderhalve meter afstand onderling en andere basisregels zijn leidend:
Vermijd drukte, blijf altijd thuis bij klachten. Zijn er gezinsleden met benauwdheid en/of koorts, dan blijft iedereen thuis. Verder
handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
Bent u 70 jaar of ouder, of hebt u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig.

Korte berichten
In memoriam Ank van der Spek
Tot onze schrik en verbijstering ontvingen we het bericht dat
op 20 juli jl. Ank van der Spek is overleden.
Ank is jarenlang een trouw lid geweest van de
Educatiewerkgroep. Met haar expertise uit het onderwijs
droeg zij met heldere stem, gestructureerd en met groot
enthousiasme kennis over. Vooral de kinderen die wat extra
aandacht nodig hadden, zoals de groepen van Kentalis,
kregen volop haar aandacht. Wij herkenden Ank heel goed
zoals ze in haar rouwadvertentie stond omschreven: lief,
vrolijk, sociaal en kritisch. We betreuren het zeer haar te
moeten missen en wensen vooral haar partner Gait, kinderen
en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Meer weten over onze activiteiten?
Op de website van de natuurgroep kun je actuele informatie
en een nadere toelichting vinden met betrekking tot de
komende activiteiten. En verslagen van een aantal
activiteiten die achter de rug zijn.
Het (aangepaste) programma voor dit najaar staat
hieronder. Mocht er alsnog aanleiding zijn om dit aan te
passen, dan melden we dat via de website en de
Groentjes.
Voor specifieke vragen over onze activiteiten kunt u de
contactpersonen benaderen:
- Voor activiteiten van de Vogelwerkgroep:
Tons Smits, vogelwerkgroep@natuurgroepgestel.nl
- Voor alle overige lezingen en excursies
Michel van de
Langenberg, activiteiten@natuurgroepgestel.nl

Website in een nieuw jasje
Wellicht heeft u het al gezien: webredacteur Gerard
Pieterse heeft de zomertijd benut om de website onder
handen te nemen. Gerard heeft de website omgezet naar
een andere provider. Het biedt hem als redacteur meer
mogelijkheden en maakt ons door een beveiliging minder
kwetsbaar.
De nieuwe website heeft met een overzichtelijke menubalk
een heldere structuur. Diverse artikelen van de oude
website zijn terug te vinden; verouderde zijn weggelaten.
Een leuke nieuwe toevoeging is dat er in de kop
afwisselend foto's van onze activiteiten te zien zijn. Verder
zijn er voor een aantal bestuursfuncties en de werkgroepen
'eigen' emailadressen aangemaakt, waarmee je direct
terecht komt bij de betreffende (contact)persoon: zie
website onder Contacten.
Goed gedaan Gerard!
Gerard is erg benieuwd naar reacties van lezers: snuffel er
eens rustig in rond en laat hem weten of er wat ontbreekt of
geactualiseerd moet worden: stuur een mailtje naar
website@natuurgroepgestel

Lees meer
Tiny Forest in Gestel?
Natuurgroep Gestel is een van de 20
uitverkorenen uit 150 aanmeldingen
die in nauwe samenwerking met het
IVN-Nederland in 2020-21 een Tiny
Forest gaat aanleggen.
Daarmee komt een grote wens uit van
onze ambassadeur en projectleidster Cilia Beijk, die hier
volop haar schouders onder heeft gezet. Onze gemeente
heeft een stukje land beschikbaar gesteld bij de Kleine
Beek. Als u bij het project betrokken wilt worden, neem dan
contact met haar op: tinyforest@natuurgroepgestel.nl.

Programma september 2020
Zaterdag 5 september: Jeugd Natuurgroep Gestel
Tijdstip: 14.00-16.00 uur
Locatie: Buitenlokaal Haanwijk 4a
Woensdag 16 september: Lezing paddenstoelen
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Spreker: Ad Smits
Locatie: De Meander in Sint-Michielsgestel
Aanmelden vereist, zie bijlage
Zaterdag 19 september: Commissiedag
(voor coördinatoren en leden werkgroepen)
Tijdstip: 9.00-12.30 uur
Locatie: Buitencentrum Haanwijk 4a
Zondag 20 september: Vogelwerkgroep gaat struinen in de
Millingerwaard
Vertrek: 07.00 uur vanaf Mercuriusplein in Berlicum
Aanmelden
vereist: vogelwerkgroep@natuurgroepgestel.nl
Woensdag 30 september: Algemene ledenvergadering
(alleen voor leden)
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Locatie: De Meander in Sint-Michielsgestel

Programma oktober/december 2020
Zaterdag 3 oktober (nm): Jeugd Natuurgroep Gestel
Woensdag 7 oktober (avond): Lezing Groene Woud
Zaterdag 10 oktober (vm): Excursie Henriëttewaard
Zaterdag 17 oktober (vm): Excursie Paddenstoelen

Lees meer
Over bomen
gesproken

Zondag 18 oktober (vm): Excursie Vogelwerkgroep naar
Haanwijk
Zaterdag 7 november (nm): Jeugd Natuurgroep Gestel

Vee in de schaduw
Hoorde u het ook bij Vroege Vogels,
op zondagochtend 9 augustus?
Of was het u zelf al opgevallen: puffende koeien in een
kaal weiland? Bij de huidige extreme temperaturen
heeft vee het erg zwaar en als er helemaal geen
schaduw beschikbaar is, vormt dit een ronduit
dieronwaardige situatie. De Stichting wAarde en de
actiegroep Bomen voor Koeien roepen op melding te
maken van vee dat zonder schuilmogelijkheden in de
zon staat. Ook Natuurgroep Gestel draagt graag bij aan
verbetering van dierenwelzijn: meld bij ons secretariaat
uw voorstellen waar schaduw in weilanden wenselijk
zou zijn. Zo maken we ons samen sterk voor een
betere, diervriendelijke toekomst.

Zondag 15 november (vm): Excursie Vogelwerkgroep naar
De Kil van Hurwenen

Meer bomen: Plan Boom
De Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en
IVN Brabant willen de komende jaren volop inzetten op
aanplant van bos(plantsoen). Daarvoor is i.s.m. de
Nationale Postcode Loterij budget voor de aankoop van
bosplantsoen beschikbaar gesteld in het Plan Boom.
Als Natuurgroep Gestel hebben wij ons opgegeven om
bij te dragen aan de aanplant. Nu is het nog zoeken
naar geschikte percelen: dat kan gemeentegrond zijn,
bij particulieren of agrariërs in het buitengebied. De
aanplant moet minstens 10 jaar kunnen blijven staan,
over minimaal 50 strekkende meter (voor heggen) of
minimaal 100 m2 (voor bosaanplant).
Denkt u met ons mee?
Suggesties graag mailen naar ons secretariaat.

Wageningse studie naar De Dommel

Woensdag 18 november (avond): Lezing 'Moerasdraak tot
weerwolf'
Zaterdag 5 december (nm): Jeugd Natuurgroep Gestel
Woensdag 9 december (avond): Lezing 'Van Gogh
Nationaal Park'
Zondag 20 december (vm): Excursie Vogelwerkgroep naar
Maashorst

Studenten van de Wageningen Universiteit hebben de
afgelopen maanden in opdracht van Waterschap De
Dommel gewerkt aan een ruimtelijk-visieplan voor een deel
van de Dommel, met de focus rondom Oud Herlaer. Ook
Natuurgroep Gestel is uitgebreid gehoord over de
(on)mogelijkheden in dit gebied. U kunt het visieplan Park
Rosa van deze jonge, ambitieuze studenten hier lezen:

Lees meer

Steenuiltjes
Zoals we vorige keer al
zagen, houdt Ton Smits
in Berlicum de
(roof)vogelstand goed in
de gaten. De
steenuiltjes legde hij
vast in een fraaie
fotoserie (meer foto's
vind je op onze website
bij de Vogelwerkgroep).

Contact

Volg ons

Redactie Gestel Groen! en Groentjes
Jaap Sonnevijlle:
redactie@natuurgroepgestel.nl
tel. 06 - 2810 1722

Website Natuurgroep Gestel
Natuurgroep Gestel
Secretaris en ledenadministratie: Dick Leering
secretariaat@natuurgroepgestel.nl
tel. 06 - 2238 6940

Natuurwaarnemingen Natuurgroep Gestel

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u jaapsonnevijlle@gmail.com toe aan uw adresboek.

