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Juni 2020: Odilia Scheltinga zag al wandelend in de Kampina deze fraaie libel (door Jaap van der Linden geïdentificeerd als viervleklibel).
Enkele leden van de vogelwerkgroep hebben met groot enthousiasme aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen de hop gehoord en
gezien (foto Jos Dijstelbloem) em Wim van Doorn genoot met zijn kleindochtertjes van twee jonge steenuitljes in zijn achtertuin).

Kom je ook wat leuks tegen: de redactie ontvangt graag je tekst en/of foto: Natuurgroep Gestel doen we samen!

Activiteiten Natuurgroep Gestel

Langzaam maar zeker wordt steeds meer mogelijk. Als bestuur hebben we daarom gemeend ook ons beleid
enigszins aan te kunnen passen. Hierbij staat voorop dat te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en de
regering leidend zijn.
Vanaf 1 juni mogen de werkgroepen sommige activiteiten weer opstarten. Dit geldt alleen voor activiteiten in de
buitenlucht waarbij we ons aan de basisregels kunnen houden. Dus bijvoorbeeld niet met 4 personen in een
auto op weg naar een excursie. En houd afstand van elkaar.
Welke activiteiten doorgaan en in welke vorm, is ter beoordeling aan de coördinatoren. Voor sommige
werkgroepen is het nog niet mogelijk de activiteiten door te laten gaan. Zo vinden we het nog niet verantwoord
om nu het besluit te nemen de seniorenwandelingen op te starten.
Zonder tegenadvies van het RIVM komt de Jeugdnatuurgroep op 5 september wel weer bijeen.
De geplande ALV op 30 september in de raadszaal van De Meander gaat zonder tegenwerkende
ontwikkelingen door.
Kijk voor actuele informatie omtrent de agenda onze website.
Samengevat:
• activiteiten in de buitenlucht mogen beperkt opgestart worden;
• 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.
namens het bestuur,
Angela Heetvelt

Korte berichten
Afscheid van Wopke

We ontvingen van Henny Wijngaard dit kaartje met
daarbij de volgende reactie:
Bedankt voor het medeleven bij het afscheid van
Wopke. Het doet je goed als je merkt dat zoveel
mensen aan je denken. Van de natuurgroep hebben
veel mensen gereageerd. Omdat het mij niet lukt
om naar iedereen persoonlijk te reageren, wil ik
langs deze weg graag iedereen hartelijk bedanken.
Jaap van der Linden heeft deze mooie herinnering
aan Wopke geschreven voor het tijdschrift de
Vliegenmepper (tijdschrift van de sectie Diptera van
de Entomologische Vereniging).

Groentjes in de zomer

Het zijn gekke tijden en de vakantieperiode zal vast
niet helemaal zijn zoals we gewend waren ... maar
toch ... zoals in andere jaren slaan we met de
Groentjes een maandje over.
De eerstvolgende Groentjes mag je eind
augustus weer verwachten.
Geniet intussen van de zomerperiode en voor wie
wat leuks tegen komt in de natuur: laat het ons
weten, zodat andere leden er ook van kunnen
genieten.

Groeten uit Berlicum

Ton Smits heeft het maar druk met de (roof)vogels
om hem heen ...

Lees meer
Eikenprocessierups

Nogmaals ... bij een mini-excursie
op zoek naar het woudaapje bij
het Engelermeer, vonden enkele
leden meerdere van deze
grondnesten ... met alleen
omhoog kijken ben je er dus niet als je eiken wil
checken!
Overigens hebben we het woudaapje (kleinste
reigersoort in Nederland) wel gehoord, maar helaas
niet kunnen zien in het riet.

Lees meer

Op onderzoek in eigen omgeving?
Dick Leering stuurde ons deze foto van de
lindepijlstaart, aangetroffen in de tuin van zoon
Luuk in Berlicum (foto: Dick Leering).

Hebt u ook al gehoord of gelezen over de uit
Engeland overgewaaide groene hype: botanisch
stoepkrijten?
Ook zonder de naam erbij te schrijven is het leuk de
stoepranden van uw eigen bestrating eens onder de
loep te nemen. Nog meer redenen om het
vervelende klusje van onkruid tussen de tegels
verwijderen lekker weg te laten.
Verdelgingsmiddelen gebruikten we natuurlijk al
lang niet meer, maar ook azijn doet inbreuk op het
natuurlijke bodemleven. Door ook de krabbers en
branders weg te laten, voltrekken zich wonderen op
de vierkante millimeter. Speur mee!

Lees meer

Meer weten over onze activiteiten?
Op de website van de natuurgroep kun je de
actuele informatie en verslagen vinden over onze
activiteiten en verslagen van terugvinden.

Het (aangepaste) programma voor september vind
je hieronder. Mocht er alsnog 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 16 september: Lezing paddenstoelen
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Spreker: Ad Smits
Locatie: De Meander in Sint-Michielsgestel
NB: aanmelding vereist (zie hiervoor tzt de website
of de Groentjes)
Zaterdag 19 september: Commissiedag
(voor coördinatoren en leden 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

Teek ... pak 'm beet

De opmars van de teek kwam
vorige week uitgebreid in het
nieuws ... je kunt niet voorzichtig
genoeg zijn om narigheid te
voorkomen. op de website van
het Zuid-Hollands Landschap is
veel informatie te vinden, met o.a.
verwijzing naar een speciale teken-app.

Lees meer
Telescoop
aangeschaft

Het bestuur heeft onlangs op
verzoek van onze
vogelwerkgroep besloten om
een telescoop aan te schaffen.
Ton Smits (coördinator van de werkgroep) heeft
een prima exemplaar uitgezocht en afgelopen
zaterdag hebben enkele leden van de
werkgroep er een proefrondje mee gelopen. Met
groot enthousiasme en dat werd nog versterkt
toen we een middelste bonte specht van nabij
konden aanschouwen bij het opmaken van zijn
verenpak. Prachtig! Wij zijn er blij mee, dank
aan het bestuur voor deze aanschaf!
We gaan de telescoop natuurlijk gebruiken als
we in het najaar weer op pad gaan voor
vogelexcursies. Als u ook zou willen ervaren
hoe het is vogels van zo dichtbij te
aanschouwen, neem dan contact op met de
Vogelwerkgroep.

Stikstof ... niet alles kan overal
Hongerige slechtvalk ...
Op pad met
(klein)kinderen?

Er is buiten genoeg te zien en te
beleven… ook in je eigen tuin en
omgeving. Klik op de afbeelding
voor allerlei zoektips. Zoals deze hieronder.
Er zijn saaie bomen en interessante bomen maar
een ding hebben ze gemeen: alle bladeren zijn
verschillend van vorm. Golvend als de eik, spits als
de wilg, rond als de linde en als een hand vol
vingers van de kastanje.

Zoekkaart boombladeren

Kleurenposter stoepplantjes
Blauwborst ...

Ons lid Jef van Veldhoven gaat regelmatig op pad
om de natuur in onze omgeving vast te leggen. Kijk
maar eens op zijn eigen weblog, maar ook op ons
facebookadres Natuurwaarnemingen
Natuurgroep Gestel.
Zijn uitstapjes leverden deze en nog veel meer
fraaie foto's en filmpjes op van o.a. de blauwborst in
de Bossche Broek.
Heb je zelf leuke foto's om te delen ... zet ze dan
ook eens op dit facebookadres.

Contact

Redactie Gestel Groen! en Groentjes
Jaap Sonnevijlle:
jsonnevijlle@home.nl
tel. 06 - 2810 1722
Natuurgroep Gestel
Secretaris: Dick Leering
natuurgroepgestel@planet.nl
tel. 06 - 2238 6940
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