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Gestel Groen: begin 2018 digitaal in de bus …
De najaarseditie 2017 is de laatste die we op papier verspreid hebben. Henk en ik gaan de
komende weken aan de slag met de wintereditie 2018 van Gestel Groen!. Die ontvang je per email, tenzij je aan onze secretaris hebt doorgegeven dat je een papieren versie op prijs stelt.
Kijk nog even naar de voorlaatste pagina van deze Groentjes: kopij ook voor de wintereditie is
beslist welkom!

Stemmen voor Natuurgroep Gestel: een mooi resultaat!
Bedankt voor uw stem!
Goed nieuws!
Dankzij úw stem heeft onze natuurgroep een bijdrage van
Rabobank gekregen van maar liefst € 852,16. Daar zijn wij héél
blij mee. Er hebben 179 mensen gestemd. De Rabobank
verdeelt het beschikbare donatiebedrag over het aantal
stemmen voor alle projecten samen. Alleen Rabobank leden
konden stemmen. Daarom is het totaal van 179 stemmen een
heel mooi resultaat. We gaan het geld besteden aan projecten voor de jeugd en voor de
senioren.
Het bestuur van Natuurgroep Gestel / Wilma Slegers

2018: Jubileumjaar Natuurgroep Gestel
En weer zijn we bijna 5 jaar verder: volgend jaar bestaat Natuurgroep Gestel 25 jaar!
Het bestuur heeft voor een indrukwekkend lustrumprogramma gezorgd voor het hele jaar,
waarbij alle werkgroepen etc aan bod komen. Een mooi vooruitzicht!
In de bijlage vind je zowel de uitnodiging voor het nieuwjaarstreffen op zondag 14 januari 2018
en het lustrumprogramma. Misschien is een goed idee om alle data in de eigen agenda te noteren?
En wat staat er de komende tijd nog meer op het programma? Zie volgende pagina …

Dinsdag 16 januari (20.00 uur in De Huif): Presentatie ‘Landschapsbeheer Kampina en
levenscyclus van het ree’ door Frans Vlamings.
De eerste presentatie geeft een indruk van de verschillende landschapsvormen van Kampina. Het
accent ligt op het beheer van het gebied, waarin nog veel resten van het oorspronkelijke
Kempische landschap behouden zijn gebleven. Van het inmiddels 1500 ha grote eigendom van de
vereniging Natuurmonumenten wordt aandacht besteed aan de volgende deelgebieden: de Groene
en Witte bergen; de vennen; de heide; de nederzetting Balsvoort; de beken: Roseph, Beerze en
Kleine Aa; Smalbroeken en Banisveld; en tot slot het bos.
De tweede presentatie ‘Redelijk wild’ toont de levenscyclus van het ree. De meeste foto’s zijn
gemaakt in de Kampina.
Meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 06-22432941 of michel.langenberg@home.nl

Midwinterwandeling Bleijendijk
Geertje Jansen, cultuur-historisch natuurgids tipte ons over een midwinterwandeling die
Wandeloogst op woensdagmiddag 27 december verzorgt over het verstilde Landgoed Bleijendijk
in Vught: Tijdens de wandeling staan we stil bij verschillende kruiden, struiken en bomen en hun
midwinterverhaal. Aan het einde van de wandeling drinken we samen een lekkere beker warme
chocomel of glaasje middeleeuwse Gluhwein.
De wandeling start om 14 uur en duurt tot ongeveer 16 uur. Kosten voor de wandeling (incl.
chocomel of gluhwein) zijn 15 euro per persoon. Neem je iemand mee dan betaalt de tweede
persoon 10 euro. Kosten voor kinderen tussen 5 en 12 jaar is 7,50 p.p.
Aanmelden kan door te mailen naar geertje@wandeloogst.nl.
Meer info: www.wandeloogst.nl

Donatie BMF
Een oproep van de BMF:
Opkomen voor kwetsbare natuur, beschermen van bodem, water en lucht en werken aan een
duurzamer Brabant. Dat is de missie waar de medewerkers en vrijwilligers van de Brabantse
Milieufederatie zich dag in, dag uit hard voor maken. En dat al vijfenveertig jaar lang.
In die vijfenveertig jaar is er veel verbeterd. Natuurgebieden worden beter beschermd,
milieuregels zijn aangescherpt. Ook afgelopen jaar wisten we weer mooie resultaten te boeken.
Zo werd het veehouderijbeleid mede door onze inzet flink aangescherpt, voorkwamen we de
vestiging van verschillende megastallen, beschermden we kwetsbare natuur tegen verstoring
door helikopters, voorkwamen we verharding van waardevolle zandpaden en speelden we een
sleutelrol in het optuigen van een Brabantse Energie Alliantie om de energievoorziening te
verduurzamen.
Kortom, de inzet van de BMF blijft noodzakelijk. Om ons werk ook volgend jaar te kunnen
voortzetten, is uw steun van groot belang. Kwetsbare waarden als natuur en milieu komen helaas
niet voor zichzelf op en overheden beschikken over steeds minder middelen.
U kunt ons op verschillende manieren helpen:
Spreek uw steun uit voor de BMF door supporter te worden.
Dat kan gratis, maar ook voor een zelf te kiezen maandbedrag. U ontvangt dan
onze nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten.
Zie voor meer informatie: http://www.brabantsemilieufederatie.nl/doe-mee/supporters/
Doneer eenmalig of schenk periodiek.
U kunt via onze website eenvoudig een eenmalige donatie doen of fiscaal gunstig periodiek
schenken. Zie voor meer informatie: http://www.brabantsemilieufederatie.nl/doe-mee/doneren/
Blijft u liever op de vertrouwde manier doneren? Dat kan natuurlijk ook. Maak dan uw donatie
over naar rekeningnummer NL22 TRIO 0212 4972 51 onder vermelding van ‘donatie 2017.
Hartelijk dank voor uw vertrouwen en alvast de beste wensen voor 2018.

Gestel Groen – wintereditie: kopij gevraagd
Bent u iets bijzonders of iets grappigs in de natuur tegengekomen? Heeft u vragen? Of …?
De redactie van de Groentjes, van Gestel Groen! en onze website ontvangt graag uw bijdrage.
En andere leden genieten graag mee. Natuurgroep Gestel zijn en doen we immers samen ...
In de wintereditie vind je traditiegetrouw het jaarverslag, enkele verslagen van recente
activiteiten, maar dit keer ook … een artikel over de maretak, een verslag van de
broedvogeltelling op de golfbaan (met bijzondere resultaten), een artikel dat ingaat op de
aandachtspunten / zorgen vanuit ecologisch oogpunt bij initiatieven om woningen te
verduurzamen (mn vanwege de gevolgen voor vleermuizen die spouwmuren gebruiken als
verblijfplaats) … maar wellicht ook uw eigen (winterse) waarneming!
Kopij voor het winternummer kan tot 6 januari a.s.ingeleverd worden: wij kijken er naar uit!
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