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Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door
financiële ondersteuning van de Rabobank

Jaargang 9
december
2016

Een voorspoedig 2017

Alle leden van de Natuur- en
Landschapsvereniging Gilze en Rijen
wil
ik
een
voorspoedig
2017
toewensen. Ieder lid heeft in zijn
mailbox een uitnodiging ontvangen
voor onze nieuwjaarsbijeenkomst, die
plaatsvindt op 14 januari 2017 op
dezelfde locatie als vorig jaar:
Fransebaan te Alphen-Chaam.

We ontvangen jullie graag tussen
12:00 en 12:30 uur met koffie/thee en
broodjes. Zo rond 13:30 uur gaan we
onder leiding van enkele gidsen een
stevige wandeling maken. Als we
terugkomen in ons gastenverblijf zullen
we nog even doorborrelen tot 17:00
uur. Natuurlijk is er ook weer een
activiteit tijdens het borrelen.
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Oproepjes
Het bestuur is op zoek naar enkele
leden die mee willen helpen om onze
jubileumbijeenkomst handen en voeten
te geven. De jubileumbijeenkomst
staat gepland ergens half juni. Samen
met Wim Backx, die zich bij de
Algemene Ledenvergadering opwierp
als “chef feestelijkheden” en een
bestuurslid gaan jullie aan de slag om
ons 10-jarig bestaan onvergetelijk te
maken.

Verder is het bestuur op zoek naar een
of meerdere personen die voor de
vereniging de seizoenswandelingen
gaat
organiseren.
Hoe
deze
seizoenswandelingen eruit gaan zien,
is nog niet bekend. Het bestuur heeft
zich erover uitgesproken dat de
seizoenswandelingen elk kwartaal
zouden moeten plaatsvinden en dat er
gebieden worden bezocht die wat
verder weg liggen dan ons eigen
werkgebied. Het bestuur zou graag
hierover enkele voorstellen tegemoet
zien.

NLGR gaat samenwerken met natuurvereniging Mark & Leij
Op 16 november hebben de dagelijkse
hebben we reeds samen opgetrokken
besturen van onze zustervereniging
om voor alle genoemde gemeenten te
Mark & Leij in Chaam en de onze
zorgen voor een beheer dat bijna
samen gesproken over verregaande
uitsluitend bestaat uit maaien en
samenwerken. Hier was behoefte aan,
afvoeren. Klepelen van bermen is
omdat na de ambtelijke fusie van de
uitsluitend voor zichthoeken van
gemeenten Alphen-Chaam, Baarletoepassing.
Nassau en Gilze en Rijen (de
zogenaamde ABG-gemeente) beide
Ditty Koopmans is juridisch goed
natuurverenigingen eenduidig naar
onderlegd en kan de juridische kant
buiten willen komen.
van kapvergunningen en onderwerpen
met ruimtelijke ordeningsaspecten voor
Van Mark & Leij
ons nader bekijken en adviseren.
waren
voorzitter
Andersom heeft de NLGR veel kennis
Sjef
Langeveld,
in huis van beheer en kan daarbij de
secretaris
Ditty
Mark & Leij bijstaan.
Koopmans
en
penningmeester Jan
Voor specifieke dossiers kunnen we in
Meesters aanwezig.
de toekomst ook besluiten dat één
Hun
evenknieën
persoon
beide
verenigingen
Theo Pot, Sjoerd Borst en Sylvia van
vertegenwoordigt. We gaan natuurlijk
Duijnhoven waren namens de NLGR
in de toekomst kijken of we op meer
van de partij.
dossiers elkaar kunnen helpen en er is
een afspraak gemaakt dat we in het
Het was, zoals Sjef in de Nieuwsbrief
nieuwe jaar vaker met elkaar gaan
van Mark & Leij aangaf “een heel
overleggen.
geanimeerd gesprek, waarbij we
concludeerden
dat
we
kunnen
Wil
je
meer
weten
over
samenwerken op dezelfde thema’s”.
natuurvereniging Mark & Leij, kijk dan
Ook bleek dat we dezelfde benadering
op www.markenleij.nl.
hebben van die items. Bij het
vaststellen van het bermbeheer
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Nationale natuurwerkdag 5 november
Op 5 november heeft een grote groep
leden van de Natuur- en Landschapsvereniging
Gilze
en
Rijen
deelgenomen
aan
de
nationale
natuurwerkdag. Jaarlijks wordt deze
natuurwerkdag georganiseerd door de
landelijke
LandschappenNL,
het
overkoepelend
orgaan
van
de
provinciale
landschapsverenigingen,
waaronder ook Brabants Landschap
valt.

Met 12 man sterk droeg de NLGR zijn
steentje bij om de Chaamse bossen bij
het Ossegoor te ontdoen van opslag
met Amerikaanse Vogelkers. Dat
gebeurde
onder
leiding
van
boswachter Liza van Velzen, die
gedurende de werkdag ook de
aanwezigen van koffie en koek heeft
voorzien.

Klus afgemaakt
Voorafgaand aan de natuurwerkdag
werd onze klus nog even afgemaakt,
die we afgelopen januari begonnen zijn
ter plaatse van de toevoerende beek
naar het retentiebekken in de
Chaamse bossen.
Het laatste deel van de oostelijke
oever van deze beek moest nog
worden ontdaan van begroeiing, zodat
de zon dit voorjaar weer volop voor
warmte kan zorgen.
Werkdag Haansberg december 2016
Op de laatste werkdag van 2016 werd
weer een oude locatie aangedaan
waar we al diverse keren zijn bezig
geweest. De poel in het bosje aan de
oostzijde van bedrijventerrein de
Haansberg in Rijen was weer aan de
beurt.
Diverse keren is de NLGR sinds 2013
hier aan het werk geweest. Het is dan
ook een enorme klus geweest om bijna

alle hoge beplanting rondom de poel te
verwijderen.
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In december zijn de laatste grote
bomen verwijderd. De takken zijn
verwerkt in takkenrillen en in een
musterd om schuilgelegenheid te
bieden voor kleine zoogdieren.
Dit werkseizoen gaan we nog één keer
terug om de opnieuw uitgeschoten
beplanting terug te snoeien.

Als coördinator van de werkgroep
Werken kan ik genieten van deze
groep noeste werkers, die stuk voor
stuk in zijn voor een geintje, maar zich
daarnaast voor de volle 100% inzetten
voor de natuur.
Alle deelnemers aan onze werkdagen
wil ik voor hun inzet in de afgelopen 10
jaar via deze weg bedanken.

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 2017
9 januari

Nieuwjaarsreceptie gemeente Gilze en Rijen
(20:00 – 22:00 uur)

14 januari

Nieuwjaarsreceptie NLGR
(12:00 – 17:00 uur)

16 januari

Overleg Werkgroep Biodiversiteit
(20:00 – 22:00 uur)

21 januari

Handen uit de mouwen met de NLGR
(9:00 – 12:00 uur)

11 februari

Handen uit de mouwen met de NLGR
(9:00 – 12:00 uur)

11 maart

Handen uit de mouwen met de NLGR
(9:00 – 12:00 uur)

5 april

Lezing over Nachtvlinder door Frans Post
CC de Schakel in Gilze (20:00 – 22:00 uur)

? juni

Jubileumfeest 10-jarig bestaan van de
Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen
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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