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Jubileumfeestje NLGR

Op zaterdag 17 juni 2017 zal ons 10jarig jubileum worden gevierd met een
spetterend feest. Het feest is voor alle
leden van de NLGR en hun partners.
Jullie zullen vanaf 14:00 uur worden
ontvangen bij de familie Thielen aan de
Steenovensebaan 37 in Dorst. Na een
kopje koffie/thee zal om 14:30 uur het
officiële startschot worden gegeven.

Vanaf 17:30 tot 20:00 uur kunnen jullie
aanschuiven voor het diner.
Wie wil deelnemen aan dit feest kan
dat doen door middel van opgave aan
Frans Seelen (f.seelen@home.nl).
Wij vragen voor deelname aan dit feest
een kleine vergoeding.
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NLGR lezing over nachtvlinders
De tropen staan bekend om hun
ongeëvenaarde soortenrijkdom. Maar
wist u dat alleen ons kikkerlandje
Nederland
maar
liefst
2.200
verschillende vlindersoorten telt? Daar
zitten 1.200 soorten bij die je met een
loep moet zoeken, maar de grootste
Nederlandse nachtvlinder heeft het
formaat van een dwergvleermuis.
Van die 2.200 soorten vliegen er 150
overdag. Zijn dat dan dagvlinders? Ja
en nee, er zijn in Nederland meer
nachtvlinders die overdag vliegen dan
overdag
vliegende
dagvlinders.
Vliegen er dan ook ‘s nachts
dagvlinders, uh, ja, eentje. Wat zijn
dan dag- en nachtvlinders?
Vanaf zijn twaalfde is Frans Post met
vlinders bezig. Met de 900 grote
soorten die overdag of ‘s nachts
vliegen. Hij lokt ze met zware lampen,
stroop en feromonen. Hij jaagt ze met
net op uit struiken, heidevelden en
graslanden. Met de zaklamp speurt hij
in januari de toppen van twijgen af in
de hoop een vleugelloos vrouwtje te
zien
ter
grootte
van
een
dwergpissebed. Met een laken onder
een struik klopt hij de rupsen uit de
takken of speur specifieke planten af
naar vlindersoorten die uitsluitend op
die plantensoort zitten, zoals het
Gentiaanblauwtje. Frans zwerf een
beetje rond door Brabant en Limburg
en verbaast zich over de verschillen in
verspreiding in zo’n klein werkgebied.
Frans Post: “Het is heerlijk om na
ambtelijke arbeid aan een bureau in je
eentje het bos in te gaan, al het werk
vergetend.
Verbazing
en
nieuwsgierigheid drijven mij. Ik ben
nog steeds niet uitgekeken op de
nachtvlinders en daar ga ik u over
vertellen. Ik ga u inwijden in de
verrassende
wereld
van
de
Nederlandse nachtvlinders en hoe je

die opspoort en volgt. Ik ga u ook
vertellen hoe u vlinders op naam
brengt en hoe u stap voorstap kennis
kunt opbouwen.”
Na afloop van de lezing gaan we naar
buiten om een deel van hetgeen u
heeft gehoord in de praktijk mee te
maken met felle lampen op een wit
laken en op bomen waar de vlinders
zich verzamelen voor een happy hour
op de stroop (maar dan moet het wel
warmer zijn dan 7 graden; ook dat gaat
Frans u vertellen).

Wij zien u graag op de voorjaarslezing
2017
van
de
NLGR.
Over
nachtvlinders
dus.
Deze
wordt
gehouden in De Schakel te Gilze op
woensdag 5 april en begint om 20.00
uur. Om een uurtje of 10 zijn wij klaar.
Opgeven hoeft niet. Leden en nietleden, jong en oud: u bent allen van
harte welkom. Bioloog Frans Post,
expert op dit gebied, zal ons inwijden
in de geheimen van de nachtvlinders.
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Werkdag 11 februari
Op onze werkdag van 11 februari
werden opnieuw onze pijlen gericht op
poelen van Staatsbosbeheer. Poelen
die belangrijk zijn voor de voortplanting
van de boomkikker in onze gemeente.
Deze keer waren de poelen (2 stuks in
aantal) aan de beurt, die gelegen zijn
in de bosjes tussen de Lijndonk en de
vliegbasis.
De randen van poelen waren al aardig
dichtgegroeid met zaailingen van berk,
amerikaanse vogelkers en esdoorn.
Hadden we hier niet ingegrepen, dan
waren deze poelen dit jaar minder
geschikt voor de voortplanting van de
voor ons zo belangrijke boomkikker.
Laatste werkdag 11 maart
Als we zaterdag 11 maart meetellen,
dan heeft de NLGR ongeveer 1.650
manuren aan werk in de natuur verzet.
Daarbij werd met name snoeiwerk
verricht, waar veelal geen budgetten
voor beschikbaar zijn.
De Natuur- en Landschapsvereniging
Gilze en Rijen (NLGR) organiseert al
jaren
in
het
winterseizoen
werkochtenden voor de vrijwilligers van
de werkgroep Werken. Zaterdag 11
maart was al weer de laatste werkdag
van het seizoen 2016/2017. Er waren
ook deze keer weer 13 vrijwilligers, die
zich hadden verzameld aan het eind
van de Hultenseweg. Het was al weer
ruim 5 jaar geleden dat rondom de
poel in het Blok in Hulten was
schoongemaakt. Poelen zijn heel
belangrijk voor dieren zoals amfibieën,
libellen en andere insecten. Maar
dienen ook voor voedsel-, drink-, en
badplek voor vogels en kleine
zoogdieren, zoals muizen. Belangrijk
voor het “leven” in de poel is dat de
zon ongeremd in de poel kan schijnen
en deze kan verwarmen. Door het
opschot van zaailingen kon de zon dit

nog. Snoeien dus. De takken werden
zoals gebruikelijk netjes in takkenrillen
rondom de poel verwerkt, zodat die
weer
kunnen
dienen
als
nestgelegenheid
voor
kleine
zoogdieren en beschutting kunnen
bieden aan vogels.

Rond 12.00 uur kon de zon weer volop
in de poel schijnen. Na een kort
bedankje van de voorzitter en de
secretaris werd het seizoen afgesloten.
Met dank aan de vrijwilligers.
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Rabobank Clubkas Campagne
Samenwerken is de basis voor de
dienstverlening van de Rabobank aan
hun klanten. En als coöperatieve bank
is daarmee ook de basis gelegd voor
onze verbondenheid met de lokale
samenleving. Waarin het lokale
verenigingsleven die samenleving
leefbaar en vitaal houdt en dus een
belangrijke rol speelt!

Om die leefbaarheid en vitaliteit te
versterken investeert de Rabobank elk
jaar een deel van de winst in het lokale
verenigingsleven in de Zuidelijke

Baronie, het zogenaamde coöperatief
dividend. Rabobank De Zuidelijke
Baronie doet dat door verenigingen en
stichtingen die zich inzetten met en
voor vrijwilligers, een financieel duwtje
in de rug te geven.
De ledenraad van Rabobank De
Zuidelijke
Baronie
speelt
een
belangrijke rol in deze actie. Deze
leden bepalen hoe het beschikbare
budget onder de deelnemers verdeeld
wordt.
Kent u of bent u lid van de ledenraad
van de Rabobank Zuidelijke Baronie?
Promoot dan onze NLGR of stem op
de Natuur- en Landschapsvereniging
Gilze en Rijen in de periode van 6 t/m
18 april. Op basis van het aantal
stemmen wordt een deel van het
coöperatief dividend verdeeld onder de
deelnemende verenigingen. Uw stem
telt dus écht!

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
5 april

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

17 juni

Jubileumfeest 10-jarig bestaan van de
Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (14:00 – 20:00 uur)
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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