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Werkgroep PEEC
PEEC is niet helemaal nieuw maar voelt
nog wel als zodanig. PEEC heette eerder
‘Biodiversiteit’ en staat voor: Projecten En
Externe Contacten.
Veel PEEC-tijd zit inderdaad in contacten
met de buitenwereld; gemeente, zusterverenigingen, Brabants Landschap, de
Provincie Brabant, het Waterschap, ZLTO,
noem maar op. Maar ook veel tijd zit er in
projecten. Dit was al zo in de tijd dat PEEC
nog biodiversiteit heette. Niet erg nieuw
dus.
Wel nieuw is een groot project waarvoor de
NLGR samenwerkt met de uilenwerkgroep
en
de
weidevogel-werkgroep:
de
Wouwervallei. De Wouwerbeek is altijd een
beetje het ondergeschoven kindje als het
om beken gaat in onze gemeente. En daar
gaan we nu dus samen verandering in
aanbrengen!
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Wat ook echt nieuws is: er is een das op
vliegbasis Gilze Rijen. Hij is gefilmd en zijn
burcht is gevonden. Een verdienste van de
natuurvrijwilligers op de basis. Hoe hij er
gekomen is? Een godswonder. Hoe hij
buiten de basis beschermd kan worden
tegen voortrazend verkeer, is nog de grote
vraag.

Bijentelling Nederland Zoemt
Al ruim 2.000 mensen hebben zich
ingeschreven voor de Nationale Bijentelling
op 21 of 22 april! Doe jij als lid van NLGR
ook mee?

Nederland Zoemt is een project van
LandschappenNL, Naturalis, IVN en
Natuur & Milieu, en is mogelijk gemaakt
dankzij een extra bijdrage van de
Nationale Postcode Loterij. Het project
heeft als doel het structureel vergroten
van
voedselaanbod
en
nestgelegenheid voor wilde bijen in
Nederland.
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Omdat het niet altijd eenvoudig is om de
verschillende te soorten herkennen, helpt
Nederland Zoemt je graag op weg:
1. Bekijk hier het interactieve
instructiefilmpje én test meteen je
bijenkennis
2. Download het Telformulier en bekijk de
soorten die je nu kunt horen zoemen in je
achtertuin.
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Workshop Imkeren
Helemaal aansluitend op het vorige
onderwerp is de workshop imkeren die Wim
Backx
namens
imkersvereniging
Ambrosius aanbiedt. Insecten in Nederland
verdienen volgens hem dan ook extra
aandacht; het aantal insecten neemt
immers op zorgelijke wijze steeds meer af.
De imkersvereniging Ambrosius in Gilze
probeert met de workshop imkeren het
belang van bloem bezoekende insecten, in
het bijzonder honingbijen, onder de
aandacht te brengen. Jij als natuurmens en
wellicht tuinliefhebber zult hier ongetwijfeld
in geïnteresseerd zijn!
De workshop bestaat uit 5 avonden, je komt
daarbij veel te weten over het imkeren en
wat daar allemaal bij komt kijken. Ook
wordt er samen met de deelnemers in de

bijen gewerkt
geslingerd.

en

wordt

er

honing

De kosten bedragen slechts €20,- dus daar
hoef je het niet voor te laten. En voor koffie
wordt gezorgd.

Heb je belangstelling, geef je dan op bij
Wim Backx; Backx20@live.nl.
De groep zal uit niet meer dan 15
deelnemers bestaan, dus geef je snel op!

Oproep aan de leden!
Het bestuur van de NLGR doet een dringend
beroep aan de leden. Wij zoeken meer
actieve leden! Dat kan zijn als lid van een
bestaande werkgroep, bijv. de werkgroep
Bomen (coördinator Frans Seelen) of in een
nog niet bestaande werkgroep, bijv.
Sponsoring en Ledenwerving.

Heb je interesse om je ergens bij aan te
sluiten of heb je zelf de drive om iets
(mede) op te starten, meld je dan aan bij
info@natuurlijkgilzerijen.nl ovv Actief Lid!
We zijn benieuwd naar jullie ideeën!

Facebook
In de vorige nieuwsbrief meldden we het al:
onze vereniging heeft een eigen
Facebookpagina! We hebben in een korte
tijd al 35 likes bemachtigd! Dus heb je zelf
een persoonlijk profiel op Facebook, geef
de NLGR ook een ‘like’ en breng ons naar
de 50!

@natuurlijkgilzerijen

Voor informatie over onze vereniging of opmerkingen over de onderwerpen mail naar:

info@natuurlijkgilzerijen.nl
Heb je informatie voor de kalender of een onderwerp voor de nieuwsbrief,
geef die dan direct door aan Marleen Bussman: marleen@purefitheid.nl .
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