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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 / …?

Vakantieoverpeinzingen
Ik schrik er van dat er inmiddels ruim 3 maanden verstreken zijn sinds de vorige Groentjes. Dat
heb je met zo’n vakantieperiode met bijna louter zomers weer. Hoewel we er zeker ook van
hebben genoten, zijn “te droog en te warm“ wel het meest typerend voor deze zomer. Onze
tuinen en ook de natuur hadden het er maar moeilijk mee. Vissen vangen in de Dommel vanwege
te lage waterstanden, vlinders in de problemen … we kunnen een heel lijstje aanleggen.
Tijdens onze vakantie in de Provence kwam er via e-mail een berichtje langs van Piet Brugman
over de dit jaar opvallend witte basten van de platanen. Leuk om eens na te lezen (en jawel hoor,
ook in de Provence zagen we de nodige voorbeelden): Piet Brugman: De Gewone Plataan
Nature Today bracht deze week een interessant onderzoek naar nieuwe
planten onder de aandacht:
”Nederland leek deze zomer wel op Zuid-Europa: het was bijzonder warm en
droog. Voor bepaalde plantensoorten betekent dat een schot in de roos: zij
breiden hun leefgebied al uit naar het noorden, onder andere gedreven door
klimaatverandering. Zomers zoals deze zullen zulke zuidelijke planten
waarschijnlijk verder bevoordelen. Een belangrijke vraag is hoe ze
interacteren met de organismen in hun nieuwe leefomgeving.”
Lees meer hierover in het artikel: Nature Today: Planten met
woekerpotentie?

Bermooievaarsbek
(Bron: Nature Today/
Rutger Wilschut)

Natuurfoto van de maand … mei 2018
In de vorige Groentjes is voorgesteld om de natuurfoto’s die we allemaal wel eens – en sommige
regelmatig – maken in de Groentjes een plek te geven.
Onze oproep was om eens te kijken of je niet af en toe een foto wilt delen met andere leden.
Landschap, vogels, planten, insecten … de natuur is toch één grote inspiratiebron?
We gaan - zonder regeltjes waar de foto aan moet voldoen - gewoon eens kijken wat dit
oplevert. Het is wel fijn als je je foto met een kort stukje tekst toelicht (bijv. over de locatie,
waarom vind je dit bijzonder, hoeveel moeite heb je moeten doen om deze foto te maken, …).
We begonnen met de meimaand. Dat leverde nog maar weinig respons op … twee leden
reageerden. Om die reden laten we – met dank aan Jef en Maarten - nu van beide een foto zien:

Foto: Maarten Post
Een foto van een gewone libel, een platbuik, mooi blauwgekleurd. Aan die kleur herken je dat het een mannetje is. Hij zoekt een hoog plekje in de
vegetatie als uitkijk voor zijn jacht op insecten, de verdediging van zijn territorium of het lokken van een vrouwtje. Zomaar in onze achtertuin rond
de vijver. Samen met het gekwaak van de groene kikkers in die zelfde vijverwanen wij ons elke dag weer in de natuur�

Foto: Jef van Veldhoven
Weidebeekjuffer in onze tuin aan de Fresiastraat 8

Intussen gaan we gewoon verder in onze poging om r een vast item van te maken.
Doe gewoon mee en stuur je ultieme vakantiefoto uiterlijk 30 september naar:
jsonnevijlle@home.nl We kijken uit naar je bijdrage!

Een tussenstand …
Onze Michel heeft de zomervakantie benut om de balans op te maken van de activiteiten die in
de eerste helft van dit jaar georganiseerd zijn. En da’s lang niet gek:
Activiteit
Seniorenwandeling
Lezingen
Jeugd Natuurgroep
Excursies

Gemiddeld aantal deelnemers
66 personen
45 personen
19 personen
27 personen

… en nu gewoon weer verder:
Na de bijeenkomst van de Jeugd Natuurgroep (zie hieronder) afgelopen zaterdag staan er voor
de komende weken weer al diverse activiteiten op stapel:
- 9 september: Openstelling buitenlokaal Haanwijk (zie bijlage)
- 12 september: 10 – 12 uur Seniorenwandeling (vertrek vanaf de parkeerplaats van zwembad
“Zegenwerp”, Esscheweg 5, Sint-Michielsgestel)
- 15 september: Natuurgroep Gestel trakteert … op wolken van groen (zie bijlage)
– 19 september (20.00 uur): Lezing over ‘Alle kleuren in de herfst’ (zie bulletin of website)

Verder gaat ook de Natuurwerkgroep de draad weer oppakken:
- 7 september: Klusdag Belevingspad Kentalis (10 – 12.30 uur)
Het belevingspad is een natuurpad waar slechtzienden de natuur kunnen ervaren ook door te
voelen, bijvoorbeeld door verschillende bodembedekking, op een pad dat te volgen is met een
geleidingsrail. Op vrijdag 7 september gaan we weer klussen bij het belevingspad. Er staat veel
onkruid na de zomer.
Je komt bij het belevingspad door (vanaf het dorp gezien) iets voorbij Garage Lommers aan de
Theerestraat het terrein van Kentalis op te gaan. Van daar af borden volgen “parkeren
Travelaar” (helemaal achter op het terrein). Ook wie maar een uurtje komen helpen - geen
probleem, alle hulp is welkom en dat geldt ook voor wie alleen even wil komen kijken! Opgeven
hoeft niet.
- 13 september: Ophangen vleermuiskasten. Tijdstip: in overleg
Bij de oude zuiveringspas nabij het centrum van Gestel, tussen de Schijndelseweg en de Dommel,
hangen of hingen vleermuiskasten. Deze moeten vervangen en / of schoongemaakt worden.
Voorstel is dit te doen op donderdag 13 september, tijdstip nader te bepalen. Het is een
behoorlijk aantal kasten (21?), dus hulp - al dan niet met lange ladder - is welkom. Dit gebeurt
onder deskundige leiding van Sebastiaan en Dick. Niet iedereen hoeft de ladder op.
Opgeven bij Sebastiaan Bakker sebastiaan.bakker@outlook.com en/of Dick Leering
dickleering30@gmail.com.
- 3 november: 09:30 – 12:30 uur – Nationale Natuurwerkdag
De nationale start van het vrijwilligersseizoen voor Natuurwerk is traditioneel op de eerste
zaterdag van november, dit jaar 3 november. Wij organiseren dan een activiteit in samenwerking
met Brabants Landschap. De activiteit is nog niet bekend, de datum wel. Noteer deze alvast in je
agenda.
Meer info: Gijs Sterks, tel. 06 – 4162 8225

Diertjes scheppen met JeugdNatuurgroep
De Jeugdnatuurgroep-excursie Waterdiertjes scheppen bij het gemeentebosven op 1 september
jl. was weer een groot succes! Niet alleen de kinderen maar ook de vaders en moeders beleefden
er veel plezier aan. En wat kwamen er toch mooie diertjes in onze schepnetten: zoals dikkopjes
en kikkers – en de stadia daartussen. Maar ook hagedisjes, bootsmannetjes en heel veel larven
van libellen.

Groentjes / Gestel Groen!: kopij gevraagd
Bent u iets bijzonders of iets grappigs in de natuur tegengekomen? Heeft u vragen? Of …?
Kijk eens hier wat een fraai beeld van een elfenbank voorzitter Angela bijvoorbeeld op de
Esscheweg tegen kwam: “net een bijna luguber lachend gezicht”.
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 ...
Tot 15 september kunt u nog kopij aanleveren voor het najaarsnummer van Gestel Groen!, dus
grijp je kans!

Met vriendelijke groet,
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