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11 maart 2018

2018: Jubileumjaar Natuurgroep Gestel
In de bijlage vind je de flyer die we gebruiken om de maandelijkse lustrumactiviteiten buiten onze vereniging onder de aandacht
te brengen. Wellicht leuk om eens door te sturen naar buren/kennissen/vrienden / …?

Onze activiteiten op korte termijn:
- Woensdag 14 maart: Seniorenwandeling (10-11.30 uur, vertrek vanaf parkeerplaats van
Eetcafé De Oude Ketting Bosscheweg 74, 5283 WB Boxtel)
-

Woensdag 14 maart: Algemene ledenvergadering 2018 (20.00-22.30 uur in De Huif):
Alle leden ontvingen de uitnodiging in december bij het lustrumprogramma.
Even ter herinnering:

Visie-document Natuurgroep Gestel (ter bespreking op Jaarvergadering)
Bij deze Groentjes vindt u de concept natuurvisie die we op de a.s. ALV zullen presenteren.
Hierin wordt aangegeven wat wij als Natuurgroep Gestel op lange termijn graag zouden willen
bereiken. Na een korte presentatie op de ALV over dit onderwerp zal iedereen worden gevraagd
om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Wat zijn uw wensen als het gaat om natuur? Welke van
de gepresenteerde onderwerpen vindt u belangrijk? Waar moeten wij ons als natuurgroep hard
voor maken? Zijn we in uw ogen onderwerpen vergeten? Wij willen graag uw mening horen! Het
bijgesloten document bevat een eerste verzameling van ideeën.
Wellicht borrelen er bij u ook ideeën op na het lezen van dit document. Wij hopen die graag van u
te vernemen en dat u met ons wil meedenken en mee wilt discussiëren tijdens de ALV. We zullen
tijdens deze avond verspreid over de zaal papieren ophangen met daarop verschillende
onderwerpen. U kunt u mening of ideeën doorgeven door deze op kleine briefjes te schrijven en
deze op de papieren te plakken. Of u kunt uw mening geven in de kleine discussiegroepjes die we
zullen vormen.
Mocht u daar onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan zien we uw eventuele opmerkingen
graag uiterlijk 20 maart tegemoet op sebastiaan.bakker@outlook.com
Na de ALV zullen wij de inbreng gaan verwerken in de natuurvisie en deze steeds verder gaan
uitwerken. Er zullen nog een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd waarin we verder over
de visie kunnen discussiëren. Ook hierbij bent u van harte welkom.
Uiteindelijk willen we niet alleen een visie ontwikkelen, wij willen die ook zoveel mogelijk
werkelijkheid laten worden. Hierbij is het belangrijk dat we niet alleen een goed plan hebben en
kiezen voor een juiste aanpak en een juiste manier van communicatie maar ook dat we zoveel
mogelijk gebruik maken van kwaliteiten en vaardigheden en de sociale netwerken van mensen
binnen de Natuurgroep Gestel. Wellicht:
- heeft u goede connecties met grote projectontwikkelaars of architecten en kunnen we deze
partijen overtuigen om meer natuurinclusief te bouwen binnen onze gemeente.
-

kunt u helpen om draagvlak binnen de politieke partijen te creëren of onder de mensen in de
gemeente in het algemeen.

-

heeft u goede contacten met mensen in de landbouwsector en kunnen we mensen in deze
sector overtuigen om op bepaalde terreinen natuurwinst te boeken

-

heeft u veel kennis van bepaalde soortgroepen en kunnen we u kennis goed gebruiken bij het
uitwerken van de grote plannen in gedetailleerde deelplannen

-

heeft u veel kennis van bijvoorbeeld marketing en kunt u ons helpen een zo goed mogelijke
communicatieplan op te stellen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van onze ideeën.

-

Heeft u veel overtuigingskracht en kunt u helpen onze ideeën over te brengen

-

Etc…

Heeft u vaardigheden waarvan u denk dat die erg van pas kunnen komen bij de totstandkoming of
realisatie van de visie en heeft u interesse om hier aan mee te werken dan horen wij dat graag!
Graag tot ziens op de komende algemene ledenvergadering.
-

Zaterdag 17 maart: Spechtenexcursie De Wamberg
(09.00 – 12.30 uur vanaf De Huif, zie bijlage)

-

Zaterdag 24 maart: Landelijke Opschoondag (zwerfvuilactie).
Een schoner Nederland is een prettiger Nederland en beter voor
ons milieu. Natuurgroep Gestel doet al jaren mee. Dick Leering
zoekt nog een aantal vrijwilligers (zie contactgegevens onderaan
deze Groentjes)

Meer informatie over alle buiten-activiteiten:
Michel van de Langenberg, tel 06-22432941 of michel.langenberg@home.nl

Basiscursus Groen gaat weer van start!
Natuurgroep Gestel gaat in het voorjaar weer een basiscursus Groen verzorgen. Met deze cursus
wil de Natuurgroep leden, inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel en andere
belangstellenden op een ontspannen manier in contact brengen met de natuur in hun eigen
omgeving en hen in de gelegenheid stellen die natuur beter te leren kennen.
Meer informatie: zie bijlage

Boekenweek 2018: thema Natuur
Het zal vast velen van ons aanspreken: het thema van de 83ste Boekenweek, die van zaterdag 10
t/m zondag 18 maart 2018 plaatsvindt, is Natuur.

En toch is alles wat we doen natuur
Leo Vroman schreef in de gedichtencyclus Wieltjes en
wieltjes: ‘en toch is alles wat we doen natuur’, deze dichtregel
is het motto bij het thema Natuur. Natuur is alomvattend,
meer dan alleen flora en fauna. De overweldigende natuur
waartegen de mens zich nauwelijks kan verweren, is een
romantisch idee.
Meer informatie over de activiteiten vind je op:
http://www.boekenweek.nl/thema-natuur/

Intussen bij de buren
NWG Liempde organiseert op donderdag 15 maart een lezing van Rini Kerstens over namen van
planten.
Meer informatie: zie bijlage

Groentjes: 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 ...
Met vriendelijke groet,
namens Natuurgroep Gestel,
Jaap Sonnevijlle
Secretariaat Natuurgroep Gestel:
Dick Leering, Ericastraat 30, 5271 KN Sint-Michielsgestel
E: Natuurgroepgestel@planet.nl
T: 073 - 551 5370
W: www.natuurgroepgestel.nl

