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Lezing NLGR over de nachtzwaluw op 21 april

Op donderdag 21 april organiseert de
Natuur- en Landschapsvereniging
Gilze en Rijen een lezing met als
onderwerp de Nachtzwaluw.
De lezing wordt verzorgd door Henk
Sierdsema. Hij studeerde biologie in
Wageningen en is ambassadeur van
Sovon in Brabant. Van 1995-1999 was

hij verantwoordelijk voor het beheer
van broedvogel- en een deel van de
wintervogelgegevens
van
Sovon.
Sinds 2000 is zijn aandacht onder
andere
gericht
op
ecologisch
onderzoek van de Nachtzwaluw. Een
autoriteit dus, die met aanstekelijk
enthousiasme kan vertellen over “zijn”
nachtzwaluw.
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Werkdag januari 2016
Op zaterdag 16 januari werd weer
noeste arbeid in de natuur verricht
door onze (inmiddels zeer hechte)
groep actieve leden.
Niet voor de eerste keer gingen we
aan het werk in gebied van
Staatsbosbeheer. In het verleden
hebben we ook al een paar keer in
Rijen
(Korte
Rekken,
Besloten
Beemden) en Hulten (Het Blok)
gewerkt. Maar sinds dat onze vaste
contactpersoon Jos Pelkmans van zijn
welverdiende
pensioen
is
gaan
genieten, waren onze contacten ietwat
verwaterd.

Deze keer dus naar het retentiebekken
in de Chaamsebossen. Eén van de
toevoerende beken hiervan was
zodanig dichtgegroeid, dat er geen
ruimte meer was voor de zon. En
zonneschijn
in
combinatie
met
stromend water is belangrijk voor de
ecologie van een beek. Met het
resultaat van onze werkzaamheden
hopen we in het voorjaar op deze
plaats weer vele juffers te mogen
aanschouwen.
Deze keer hebben we
geïnvesteerd om oude
nieuw leven in te blazen.

ook nog
contacten

Lezing over de nachtzwaluw (vervolg)
De nachtzwaluw, ook wel geitenmelker
genoemd, is altijd omringd door
vreemde verhalen en volksgeloof. De
heimelijke, nachtelijke levensstijl en de
verbluffend fraaie camouflage dragen
bij aan dat mythische karakter.

Henk Sierdsema is onze spreker op 21 april.

Hij heeft het formaat van een flinke
merel. Maar in het schemerdonker
komen ze groter over. In vlucht hebben
ze wel wat weg van een valkje. Begin
mei komen ze terug uit Afrika. Waar ze
overwinteren is niet goed bekend. De
mannetjes “zingen” van mei tot ver in
augustus. Het is een lange nasale ratel
die ten gehore wordt gebracht vanuit
een vliegden. Als het warm en windstil
is zijn ze ook in het holst van de nacht
te horen. Zo’n 30% van de
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Nederlandse populatie broedt in
Brabant. Een deel in onze gemeente.
Van oudsher is de nachtzwaluw in
Noord-Brabant
gebonden
aan
kapvlakten in naaldbossen. Hun
pootjes zijn kort. Daarmee kunnen ze
alleen uit de voeten op schrale bodems
met weinig vegetatie. Twee eieren
worden op de kale bodem gelegd,
vaak onder een vliegden. In warme
zomers wordt twee keer gebroed. Het

voedsel
bestaat
uit
vooral
al
nachtvlinders.
Om het leefgebied van deze bijzondere
vogel te waarborgen is in 2005 een
beschermingsplan gestart.
Deze lezing vindt niet zoals gewoonlijk
plaats in Rijen, maar in CC de Schakel
te Gilze. Aanvang 20:00 uur, entree vrij
en toegankelijk voor iedereen, dus ook
voor niet NLGR-leden.

Gratis snoeiworkshop voor deelnemers plantgoedactie
Heeft u de afgelopen jaren meegedaan
U dient zich van te voren aan te
met de plantgoedacties van de Natuurmelden. Dit kan door een mail te
en Landschapsvereniging Gilze en
m.riemslagsturen
naar
Rijen (NLGR) en Gemeente Gilze en
ansems@planet.nl onder vermelding
Rijen? Dan kunt u dit jaar meedoen
van uw naam en adres. Vermeld
met een snoeiworkshop fruitbomen en
tevens
of
u
ook
naar
de
struiken.
snoeidemonstratie op vrijdag 8 april
komt. Deelname is alleen mogelijk als
De workshop bestaat uit twee
u eerder fruitbomen en struiken heeft
onderdelen:
aangeschaft via de gemeentelijke
plantgoedacties.
• op maandagavond 4 april wordt in
de Schakel te Gilze een lezing
De workshop is mogelijk gemaakt door
gegeven over hoe je het beste
een voucher van Groen en Doen en
fruitbomen en struiken kunt snoeien
deelname is gratis. Het bijbehorend
en onderhouden. De lezing begint
boekje “Snoeien en verzorgen van
om 20:00 uur en duurt tot ongeveer
fruitbomen en kleinfruit” kunt u na de
22:00 uur (ontvangst vanaf 19:30
lezing eventueel aanschaffen voor de
uur).
prijs van € 15.00.
• op vrijdagmiddag 8 april is er een
demonstratie van het snoeien van
Heeft u altijd al willen weten hoe u
fruitbomen aan het Geuzenpad in
fruitbomen en -struiken het beste
Gilze. Deze start om 13:30 uur en
snoeit en onderhoudt? Kom dan 4 en 8
eindigt rond 16:00 uur.
april naar de snoeiworkshop!
Zowel de lezing over het snoeien als
Reageer snel, want het aantal plaatsen
de snoeidemonstratie wordt gegeven
is beperkt.
door “De Fruitboogerd” uit Gilze.
Dit jaar weer een plantgoedactie
De plantgoedactie van de gemeente
Gilze en Rijen is terug van
weggeweest. Na de successen van de
afgelopen jaren kunnen liefhebbers
van groen dit jaar weer tegen een sterk
gereduceerde prijs een fruitboom of
een pakket planten kopen. De
gemeente heeft omwille van de

biodiversiteit en het vergroenen van de
tuin geld vrijgemaakt.
Wie mee wil doen kan via de website
van de Fruitboogerd een digitale
bestelling doen. Dit jaar is vooral
gedacht aan de kleine tuin, het terras
en het balkon. Er zijn borderpakketten
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samengesteld
met
groenblijvende
vaste planten in de kleuren wit,
blauwpaars
en
roze.
Bij
de
samenstelling is rekening gehouden
met bloeitijden vanaf februari t/m
september.
Kinderen begeleiden in de natuur
Ook dit jaar worden door Het
Bewaarde Land weer informatieavonden georganiseerd. Het Bewaarde
Land is een natuurbelevingsproject
voor de groepen 4, 5 en 6 van het
basisonderwijs. De hoofddoelstelling is
om kinderen drie dagen in drie
opeenvolgende weken met al hun
zintuigen de natuur te laten ervaren en
zich er thuis te laten voelen.
Komende maanden organiseert Het
Bewaarde Land informatieavonden
voor potentiële vrijwilligers. De meest
dichtstbijzijnde informatie-avond vindt
plaats op dinsdag 1 maart bij het
Natuurmuseum, Spoorlaan 434 te
Tilburg. Tijdstip van 20.00 tot ca. 22.00
uur.

U kunt meer lezen over deze actie op
de website van de Fruitboogerd
(www.defruitboogerd.nl).
De
inschrijving sluit op 4 maart, dus wees
er snel bij.

Daarnaast organiseert Stichting Het
Bewaarde Land dit voorjaar een
opleiding voor nieuwe vrijwilligers, die
in Het Bewaarde Land Wachters
worden genoemd. De opleiding bestaat
uit een driedaagse training op één van
de Bewaarde Landlocaties gevolgd
door drie dagen als hulpwachter met
een ervaren wachter. Na de opleiding
bepaal je zelf hoe vaak je een groepje
kinderen wilt begeleiden. Als wachter
maak je kinderen op speelse wijze
vertrouwd met de natuur. In bomen
klimmen, hutten bouwen, kruiden en
bessen eten, allerlei planten en dieren
leren kennen, sluipspelletjes doen, een
wandeling in stilte en nog veel meer.
Opleidingsdata voor dit jaar zijn:
woensdagen 23 en 30 maart en 13
april.

Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, of wil je reageren op één van de
onderwerpen, schroom dan niet om ons daarvan in kennis te stellen via onderstaand
mailadres:

info@natuurlijkgilzerijen.nl
Activiteitenkalender 2016
29 februari

Bestuursvergadering (20:00 – 22:00 uur)

1 maart

Informatie-avond Het Bewaarde Land (20:00 – 22:00 uur)
Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434 Tilburg

12 maart

Handen uit de mouwen met de NLGR (natuurwerkochtend van 09:00 – 12:00 uur)

16 maart

Landelijke Boomfeestdag thema “bomen en bossen”
NLGR aanwezig bij bomen planten t.b.v. Speelbos Gilze

21 april

Lezing over de nachtzwaluw (20:00 – 22:00 uur)
CC de Schakel in Gilze

Heb je informatie voor deze kalender, geef die dan door aan Sjoerd Borst
Wil je ook een artikel verzorgen voor deze nieuwsbrief?
Neem dan contact op met Sjoerd Borst via het bovenstaande mailadres.
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