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Mei 2020: zomaar wat 'stadse fratsen' ... soms ligt de natuur om de hoek al op je te wachten ....
Kom je ook wat leuks tegen: de redactie ontvangt graag je tekst en/of foto: Natuurgroep Gestel doen we samen!

Activiteiten natuurgroep tot 1 september
geannuleerd

Het bestuur heeft besloten om nog even te wachten met het opstarten van onze activiteiten. We hopen dat de
positieve trend van de laatst weken doorzet, zodat we in september de draad weer kunnen oppakken. De
geplande activiteiten - waaronder de jaarvergadering die we allemaal nog tegoed hebben - vind je hieronder.
Blijf intussen zelf - vanzelfsprekend binnen de geldende regels en voorzorgsmaatregelen - vooral genieten van
de natuur om je heen. Zoals Angela al eens schreef: probeer van de beperkingen een uitdaging te maken. Doe
mee en stuurt ons je waarnemingen of suggesties!
Geniet intussen van de info in deze Groentjes.

Al is voor de natuur 5 voor 12 al gepasseerd ... ook dit is Coronatijd

Korte berichten
Let op als je naar buiten gaat ...
Een lintje voor Theo en Bea Strous

Theo en Bea Strous werden dit jaar koninklijk
onderscheiden voor diverse activiteiten als
vrijwilliger voor met name Zorgcentrum De
Beemden en de Michaelparochie. Theo en Bea zijn
bekende gezichten bij lezingen van de natuurgroep
waar ze al lang lid zijn.
Mede namens het bestuur onze hartelijke felicaties
aan beide leden!
Gijs Sterks (coördinator NatuurWerkgroep) voegt
daar het volgende aan toe:
"Theo ken ik al lang van de NatuurWerkgroep: hij is
een van de vrijwilligers van het eerste uur. Zijn
naam vond ik al op de allereerste lijst van
vrijwilligers van 2012/2013 met 13 namen. Hij staat
nog steeds op de lijst en is nog steeds actief, een
van de 7 die er nog steeds bij zijn (en tig anderen,
dit jaar waren er 20 mensen actief bij ons). Al die
jaren is hij trouw lid, al kan hij er niet altijd bij zijn: hij
is erg actief met van alles, de onderscheiding is niet
voor niets. Vaak moet hij eerder weg, om half twaalf
is het dan van “Sorry, maar ik moet weg, het
volgende wacht”.
Theo: mensen zoals jij verdienen een lintje. Terecht
dat je het hebt gekregen en tot ziens in ons
volgende seizoen!"

Meer weten over onze activiteiten?
In ons ledenblad Gestel Groen! en op de
website van de natuurgroep kun je meer
informatie vinden over onze activiteiten (en de
verslagen daarvan terug vinden).

Zoals hiervoor is beschreven, rekenen we er op dat
we met ingang van september de draad weer
kunnen oppakken. Het programma voor september
vind je - onder voorbehoud - hieronder. Mochten er
toch aanleiding zijn om dit aan te passen, dan
melden we dat via de website en de Groentjes.

Programma september 2020
Zaterdag 5 september: Jeugdnatuurgroep
Tijdstip: 14.00-16.00 uur
Locatie: Buitenlokaal Haanwijk 4a
Woensdag 9 september: Seniorenwandeling
Tijdstip: 10.00-12.00 uur
Locatie: info volgt
Zaterdag 12 september: Excursie Coudewater
en Wamberg
Tijdstip: 9.00-12.30 uur
Gidsen: Bert Subelack en Peter Janssen
Verzamellocatie: info volgt
Woensdag 16 september: Lezing paddenstoelen
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Spreker: Ad Smits
Locatie: De Meander in Sint-Michielsgestel
Zaterdag 19 september: Commissiedag
(alleen voor coördinatoren van de werkgroepen)
Tijdstip: 9.00-12.30 uur
Locatie: Buitencentrum Haanwijk 4a
Woensdag 30 september: Algemene
ledenvergadering (alleen voor leden)
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Locatie: De Meander in Sint-Michielsgestel

Op de voorgrond links Theo bij een welverdiende koffie bij het wilgenknotten bij
Halder (Nationale Natuurwerkdag, 1 november 2014)

Provinciaal bestuur

U hebt het misschien ook in uw krant gelezen: het
nieuwe provinciale bestuur heeft een
verontrustende houding waar het gaat om natuur
(en cultuur). Wij hebben daarover contact
opgenomen met onze koepel, de Brabantse Milieu
Federatie. Die heeft samen met het Brabants
Landschap, IVN Brabant en Natuurmonumenten
een brief naar de leden van de Provinciale Staten
gestuurd.

Lees meer
Ecologisch bermbeheer in Gestel

Sebastiaan Bakker heeft een mooie pilot
geschreven over ecologisch bermbeheer in SintMichielsgestel. De gemeente heeft daar positief op
gereageerd. Intussen is hij met de
Plantenwerkgroep in het proefgebied gaan
inventariseren. Het plan kreeg aandacht van Floron
en leidde tot een leuk krantebericht:

Lees meer
Eikenprocessierups

We weten dat de brandharen van
de eikenprocessierups – in de
latere groeistadia – voor huid- en
ademhalings-problemen kunnen
zorgen.
Er worden allerlei maatregelen getroffen om de
overlast te beperken, maar het blijft uitkijken. In de
vorige Groentjes was er al een signaal om op te
letten met de bestrijding van deze rups en een
ander slecht voorbeeld lazen we hier. Let u ook op
of u deze maatregel ergens ziet? En attendeert u
daar de bewoner, de gemeente of ons daarop?
Overigens blijkt uit een recent onderzoek dat enkel
het ophangen van nestkasten voor koolmezen ook
niet het Ei van Columbus is.
In hoofdstuk van 5 dit rapport is de conclusie dat we
vooral meer energie moeten steken in het vergroten
van de biodiversiteit. Sluit goed aan bij de
opvattingen in het boek dat we hierna bespreken.

Vensters Haanwijk

Gijs Sterks laat ons met gepaste trots zien wat het
resultaat is van het werk van de Natuurwerkgroep:

Lees meer
Stikstofschade

Hebt u het ook in de kranten gelezen?
Het kabinet gaat de komende tien jaar nog eens 5
miljard euro investeren om de stikstofschade in
Nederlandse natuurgebieden terug te dringen.

Lees meer
Biodiversiteit – daar
zetten we onze
schouders onder

Eind april jl. is een prachtig
boek uitgebracht:
'Bescherming van
biodiversiteit – een
weerbarstige uitdaging'. De auteur is Jan van
der Straaten, met medewerking van Henk
Sierdsema. En misschien hebt u van dezelfde
uitgeverij Pictures Publishers al het schitterende
Natuurgebieden in Noord-Brabant, waarvan Van
der Straaten mede-auteur was.
Met Bescherming van biodiversiteit treedt de
auteur duidelijk niet alleen in de rol van
beschouwer maar gaat een stap verder: hoe
kunnen we biodiversiteit beschermen. Daarmee
is dit boek een fraaie aanwinst voor
(amateur)ecologen en alle natuurliefhebbers die
meer over de samenhang van bodem, flora en
fauna willen weten. Verplichte kost voor
beleidsmakers wat ons betreft … De informatie
is bovendien heel fraai vormgegeven.
Als u het rechtstreeks bij de uitgever bestelt,
wordt het zonder verzendkosten toegestuurd.
Vóór 1 juni geldt nog de introductieprijs van €
34,95.

Promotie jongeren en
duurzaamheid

Tip om met uw (klein)kinderen
te bekijken: de goodfoodclub.
Doe daar de drie-vragenduurzaam-en-lokaal-eten-kennisquiz – een
prima ingang voor discussies. Misschien komt
uw (klein)kind zelf op goede ideeën? Laat het
ons weten!
Speciaal gericht op de oudere jongeren,
doelgroep tot 18-30 jaar, is de swipi-discussie
gestart. In twee minuten kunnen zij aangeven
wat ze vinden van diverse klimaatdilemma’s en
wat ze zelf aan hun gedrag willen veranderen.

Lees meer
Natuurrecord

Hé, da's leuk: vorig jaar waren
we hier op bezoek bij
Natuurmonumenten: in de
natuurgebieden Vlijmens Ven
en Vughtse Gement is nu een
record aan planten geteld (zie Nature Today).

Orpheusspotvogel ...

... de leden van de Vogelwerkgroep hadden het
ondanks het coronavirus maar druk de afgelopen
tijd.
Voor deze oprpheusspotvogel (zie foto) moest Ton
Smits weliswaar een stukje reizen, maar ook in
onze buurt was het raak: op de app-groep van de
werkgroep wisselden meldingen in onze buurt van
o.a. nachtegalen, grauwe klauwier, bergfluiter en
snor elkaar af.
Kijk even mee in de verslagen die Ton en Tonnie vd
Langenberg van enkele uitstapjes gemaakt hebben.
Indrukwekkkende lijstjes!
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