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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 / …?

Voorjaar … wauw …
April doet wat hij wil, zo ook met onze loofbossen. De bosbodem in sommige bossen verandert in
een kleurrijk tapijt. Door de kleuren wit, blauwpaars en geel worden deze bossen een lust om
naar te kijken, en nodigen uit om er in te wandelen en de bloemen te fotograferen. Het is weer
tijd om uit te kijken naar een bosbodem vol met gekleurde voorjaarsbloeiers.
Meer info: Nature today - Kleurrijke bossen in aantocht
Doe mee met het grootste tuinonderzoek van Nederland!
Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er allemaal in leeft aan verschillende
soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks! Met jouw hulp
proberen we dat goed in beeld te krijgen. Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en
dieren voorkomen, dan heb je het mis. Maar ook van de gewone soorten weten we niet goed waar
ze voorkomen. Daarom is het hard nodig om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen. Ook
jouw tuin zit vol leven, geef het door! Uit onze gemeente nemen nu ca 20 tuinen deel, dat kunnen
er vast meer worden?!
Meer info: https://www.tuintelling.nl/
Op safari …
Denkend aan het fraaie weer, komt het vooruitzicht van een safari niet helemaal uit de lucht
vallen. Een tip van Nature today: ga eens op koeinvlaaisafari! Wie de tijd neemt om in een
natuurgebied een koeienvlaai of paardenhoop te bekijken, zal versteld staan van de rijkdom aan
leven die erop te vinden is.
Meer info: zie bijlage en Nature today - koeienvlaaisafari

Intussen bij Natuurgroep Gestel …
We kijken terug op een prima jaarvergadering.
Het verslag vind je als bijlage bij deze Groentjes
(nemen we ook op in de volgende editie van ons
ledenblad Gestel Groen!).
Maar liefst 3 onderscheidingen werden
uitgedeeld: Annetje Oomen en Wilma Slegers
ontvingen de felbegeerde Groene Pluim en Nel
Dijstelbloem werd benoemd tot erelid. Chapeau
dames!

Groene Pluim 2018
De Groene Pluim is een onderscheiding voor leden die zich gedurende lange tijd geheel
belangeloos inzetten voor de vereniging. Annetje en Wilma zijn allebei actief bij de
JeugdNatuurgroep en het Educatieproject. Bij het Educatieproject begeleiden zij bovendien –
intensief en met uitstekend resultaat – de stagiaires van Beekvliet. Wilma is de ontwerper van de
Natuurgroep-Gestel-huisstijl, ze maakt ook de Natuurgroep-flyers. Wilma is tevens oudbestuurslid en oud-lid werkgroep Landschap.
Erelid
Nel is sinds de oprichting van de Natuurgroep Gestel
intensief betrokken bij veel activiteiten. Op dit moment is
ze lid van de Vogelwerkgroep en de Plantenwerkgroep. Ze
maakt regelmatig een verslag van de activiteiten. Het leek
het bestuur passend om in het 25-jarig jubileumjaar extra in
het zonnetje te zetten. We hopen haar nog veel bij onze
activiteiten te zien – en van haar te leren!
En verder o.a. …
Is op 4 april de Basiscursus Groen 2018 van start
gegaan, met 30 enthousiaste cursisten. Sjors van de Greef (zie foto) is inmiddels onze vaste
docent die het landschap in – oude – kaart brengt en ons aan de hand van wallen, vennen een
andere geografische kenmerken onze omgeving ‘leert lezen’. Voor de specialismen vogels,
planten/bomen, zoogdieren, insecten en landgoederen komen andere specialisten aan het
woord; na een theorieavond volgt per onderwerp een thema-excursie.

Heeft de Vogelwerkgroep de eerste speurtochten weer al achter de rug en is van
plan om dit voorjaar een broedvogelinventarisatie uit te voeren op Haanwijk. De
teller staat weer al op rond de 100 gespotte vogels!
Meer info: Vogelwerkgroep
Hebben diverse leden en niet-leden
weer al kunnen genieten van de
eerste excursies, bijvoorbeeld
tijdens de stadswandelling van
afgelopen zaterdag:

Natuurvisie Natuurgroep Gestel: De Groene Verbinding
Op de Algemene Ledenvergadering van 14 maart jl. is de
concept-natuurvisie gepresenteerd: De groene verbinding.
In de daaropvolgende discussiegroepen zijn tal van
aanvullende ideeën naar voren gekomen.
Die willen we op woensdagavond 9 mei, van 19.30-21.30
uur, graag verder uitwerken in twee parallel-sessies –
'natuur en landschap in de woonkernen' en 'natuur en
landschap in het buitengebied’. De exacte locatie gaat
afhangen van het aantal participerende visionairs …
Stuur een mail naar sebastiaan.bakker@outlook.com als
u mee wilt denken. Om een idee te krijgen van de
onderwerpen die op 9 mei aan de orde zullen komen en het
vervolgproces van het visiedocument, zie de twee bijlagen
bij deze Groentjes.

Brugmanpraat
Ons lid Piet Brugman is een echte natuurliefhebber en houdt een uitgebreid logboek bij waar hij
op basis van zijn ervaringen buiten beschrijft wat hem bij verder onderzoek o.a. op internet
allemaal opvalt. In zijn meest recente artikelen schrijft hij – nav een seniorenwandeling - o.a.
over de acacia en vlierstruik en daarvoor heeft hij bijvoorbeeld een artikel gewijd aan de
bloeiende planten in het eerste kwartaal van het jaar.
Beslist de moeite waard om eens in zijn artikelenreeks te grasduinen!

Meer info: www.brugmanpraat.typepad.com

Groentjes / Gestel Groen!: 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 ...
Binnenkort gaan we aan de slag met het zomernummer van Gestel Groen!, dus grijp je kans!
Met vriendelijke groet,
namens Natuurgroep Gestel,
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