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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 / …?

Groen ‘met een tintje’ …
Onze Plantenwerkgroep heeft een start gemaakt met het inventariseren van planten op Haanwijk.
Maar liefst 31 planten/bomen zijn er ‘ontdekt’. Zoals de scherpe boterbloem en het
moerasvergeet-me-nietje .
In Gestel Groen! hopen we daar binnenkort iets
uitgebreider bij stil te staan.
Heb je ook interesse om mee te doen aan deze
werkgroep? Neem dan contact op met Wilma Slegers
(wilmaslegers@xs4all.nl).

In Gestel Groen! komen we ook terug op de boeiende lezing van Rini Kerstens op 8 mei jl. over
wilde planten. Chantal Dietvorst schreef er een leuk verslagje over (bedankt alvast!).
En binnenkort staan er nog twee activiteiten op het programma die alles te maken hebben met
planten en bloemen:

Komende woensdag 23 mei organiseert de Plantenwerkgroep een interessante
lustrumactiviteit. Onder het motto “Wie wandelt en wiebelt en feest er mee met de
plantenwerkgroep op 23 mei?” gaat de werkgroep op zoek naar wat er bloeit en groeit aan
de oever van de Essche Stroom. Kijken naar de bloeiwijze en naar de naamgeving. Hoe komt
fluitekruid aan zijn naam en waarom zijn er verschillende soorten boterbloemen en hoe zie je
die verschillen? Tevens bekijken we of er zich “nieuwe natuur” heeft ontwikkeld langs de
mooie, opnieuw meanderende loop van de beek, waarbij we ook de “wiebelbruggen”
passeren en als jubileumverrassing komt het bestuur onderweg trakteren op iets lekkers!
welkom!

De wandeling op 23 mei om 19.30 u. bij de brug over de Essche Stroom op Halder
(Vughtseweg) op het doodlopend paadje.
Jeugd-Natuurgroep-Gestel houdt zaterdagmiddag 2 juni haar maandelijkse wandeling in de
natuur voor kinderen en hun ouders of grootouders.
Dit keer “Op zoek naar bloemen in de natuur”:
In de natuur bloeien in de lente heel veel
bloemen. Hoog tijd om deze bloemenschat
zelf te ontdekken. Je ontrafelt de geheimen
van de natuur. We maken een leuke
wandeling langs bloemrijke paden. We gaan
plukken, ruiken, onderzoeken. Met de
gevonden schatten uit de natuur ga je een
mooi bloemenschilderijtje maken.
Startplaats: Haanwijk 4 a, 5271 VG, SintMichielsgestel (gebouw van Brabants
Landschap).
Tijd: Van 14:00 tot 16:00 uur.
Voor meer informatie over de activiteiten: Michel van de Langenberg, tel: 06-22432941 of
michel.langenberg@home.nl

Lekker tuinieren in Kindermoestuin Haanwijk
Kinderen zijn gek op tuinieren. Het is goed voor hun zelfvertouwen, goed voor hun
concentratievermogen en ze gaan gezonder eten.
Kinderen voelen zich lekker, buiten tussen de plantjes en de bloemetjes. Ze verbazen zich over
de zaadjes die opkomen, genieten van de beestjes die erop afkomen: de vlindertjes, de bijtjes en
de wormpjes. Ook de slakjes en de rupsjes zijn leuk om te bekijken.
In Kindermoestuin Haanwijk mogen kinderen met hun handjes in de grond en hun eigen plantjes
zetten, lekkere groente en mooie bloemen zaaien. Kinderen die vaker komen krijgen een eigen
tuintje. Alle kinderen zijn welkom, samen met ouders of een andere volwassene.
Enthousiaste vrijwilligers staan klaar om een handje toe te steken. Er is nog plaats voor extra
hulp. Wilt u ook één keer in de maand meedoen en met de kinderen tuinieren? U kunt gerust een
paar keer vrijblijvend komen om te merken hoe fijn het is zo buiten bezig te zijn in de mooie
kindermoestuin.
Misschien iets voor u? Bel dan naar Frans v.d.
Pol (06-445 138 97) en kom mee in de tuin
helpen.
Open: het hele seizoen open op woensdag- en
zaterdagmiddag vanaf 14.00 tot 16.00 uur.
En bovendien elke 2e zondag van de maand.
Kindermoestuin Haanwijk, in de bocht
tegenover Kasteel Haanwijk, SintMichielsgestel.
Kijk ook op www.natuurgroepgestel.nl bij
Kindermoestuin.

Grote en kleine handen in de Kindermoestuin
Het is hoogseizoen in de Kindermoestuin! De bessen bloeien, veel zaaigoed – maar ook het onkruid
– schiet uit de grond en opgekweekte plantjes worden gepoot. Op woensdag 30 mei van 13.3016 uur hebben we een inloopmiddag waarbij we heel hard extra (grote) handen kunnen
gebruiken. De netten moeten over de bessen heen, een nieuwe compostbak worden getimmerd,
de omheinende heggen bijgewerkt en hoewel we ook van hoge grassen houden, moet er toch deels
nog met de bosmaaier overheen. Leden van onze Natuurwerkgroep gaan er aan de slag, maar
uiteraard zijn ook andere leden zeer welkom! Fijn om zo gezamenlijk de (onze!) Kindermoestuin
een handje te helpen!
Aanmelden hoeft niet, voor meer informatie kun je terecht bij Frans v.d. Pol (fransiny@ziggo.nl
of 06-44513897).

Basiscursus loopt weer als een trein
Inmiddels zijn er al vier (van de zes) lesblokken van de Basiscursus Groen gegeven. Het is een
heel enthousiaste en assertieve groep waarin veel deelnemers al een specifiek expertise hebben.
Lees hier het verslag van de vogel-excursie van de groep.
Binnenkort volgt op onze website ook het leuke verslag van de recente zoogdierenexcursie.
En kijk hier eens … mannetjesdieren zijn niet alleen uiterlijk opvallender, ze trekken ook met
capriolen de aandacht … wel handig bladeren pakken als je een gewei hebt …

Leuk om te bekijken
Onze voorzitter vond op de gemeentelijke website een maandjournaal met twee interessante
onderwerpen: Ons lid Martine Lammineur woont in een energieneutraal huis in SintMichielsgestel. Op bijgevoegd filmpje zie en hoor je daar de interessante details van.
In hetzelfde journaal komt het onderwerp zwerfafval aan bod.
https://youtu.be/f5QvGPmNit8

Natuurfoto van de maand?
De redactie ontvangt regelmatig foto’s van excursies. En veel leden maken – al dan niet bij
excursies - regelmatig foto’s in de natuur. Zullen we weer eens een poging doen om natuurfoto’s
hier een plek te geven?
Kijk eens of je niet af en toe een foto wilt delen met andere leden. Landschap, vogels, planten,
insecten … ach 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, …).
Mei is wat dat betreft een prachtmaand om mee te beginnen: stuur de foto die je deze maand
hebt gemaakt of nog gaat maken uiterlijk 5 juni op naar: jsonnevijlle@home.nl
We kijken uit naar je bijdrage!

Nature today … groene soep
Naturetoday ... groene soep

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 ...
Tot 1 juni kun je nog kopij aanleveren voor het zomernummer van Gestel Groen!, dus grijp je kans!
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

