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Nieuwsbrief januari 2019 

Agenda: 
 

Vrijdag 15 maart – 09.00 uur: NL Doet - Natuurbeleving pad de Posthoorn 
Zaterdag 16 maart – 09.00 uur: NL Doet – Ommetje de Achterhoek 
 

Oudejaarswandeling: 
 

Op zondag 30 december vertrokken om 13.30 uur 24 personen aan de Trappistenwandeling. Gidsen   
Jan Kiewit en Cees Terpstra gaven onderweg uitleg over natuur en cultuur. Het weer werkte 
aanvankelijk mee, maar het laatste halfuur begon het toch te (mot) regenen. De snert en Glühwein 
waren dan ook een welkome warme afronding van deze geslaagde middag. 
 

    

Cultuur                                                                                                                       Natuur                                  
 

                        

Landhuis de Moeren                                                                                                Spiegeltje aan de kant                        
 

Contributiebetaling 2019 
Degenen die geen machtiging voor incasso hebben afgegeven, worden verzocht hun jaarbijdrage over 
te maken op bankrekening NL06 RABO 0100 928 447 ten name van NatuurWerkgroep, Rucphen. 
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Vrijwillig landschapsbeheer: 
 

      

Vrijdaggroep: onderhoud houtwal                                                                       Pauze in werkkeet 
 

     

Zaterdaggroep: wilgen knotten                                                                          Pauze in open lucht 

 

    

Zaterdaggroep: verstoppertje spelen?                                                               Hulp van buitenaf 
 
 

Op verzoek van de Heemtuin: 
 

Natuurwandeling Rucphense Heide op zondag 27 januari 
 
Stichting Vrienden Heemtuin Rucphen houdt op zondag 27 januari weer een natuurwandeling 
onder leiding van de bekende natuurliefhebber Ad Goorden uit Rucphen.  
Deze keer gaan we de Rucphense Heide bezoeken. 
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Iedereen kan aan deze wandeling deelnemen. 
Wil je na langdurig binnen zitten weer de buitenlucht opzoeken? 
Of wil je in beweging komen en wil je ook nog eens iets te weten komen over het ontstaan 
van dit prachtige heidelandschap? 
Dan is dit een mooi moment om eens mee te gaan. 
 
Voor de liefhebbers die dit eens willen beleven; we vertrekken om 10.00 uur op de 
gemeentelijke parkeerplaats bij het Ossekopke aan de Postbaan, midden in de Rucphense 
Bossen. 
Voor de wandeling wordt een kleine bijdrage van drie euro per persoon gevraagd, wat besteed 
zal worden voor het behoud van de heemtuin te Rucphen. 
 
Voor meer informatie tel 0165-343336 

 
Ook in 2019 weer Thema-ochtenden Geneeskrachtige Kruiden in de Heemtuin 
Rucphen. 
 
De geneeskrachtige werking van planten is voor veel mensen nog onbekend terrein.  
Daarom organiseert de Stichting Vrienden van de Heemtuin Rucphen alweer voor de tweede 
keer thema-ochtenden waarin wordt ingegaan op deze geneeskrachtige werking van kruiden, 
planten en bomen. De eerste reeks werd door de deelnemers met groot enthousiasme 
ontvangen. Vandaar dat we deze ochtenden graag willen herhalen. 
 
De thema-ochtenden zijn op zaterdag 16 februari, 23 februari,  9 maart, 16 maart, 23 maart en 
30 maart 2019, mits er voldoende belangstelling is. 
We beginnen om 09.30 uur en stoppen om ongeveer 12.00 uur. 
  
Tijdens deze ochtenden krijgt u vele tips hoe U de meest voorkomende geneeskrachtige 
kruiden en planten kunt herkennen. En nee hoor.. U hoeft geen grote kennis te hebben van 
het plantenrijk. U zult verbaasd staan wat u eigenlijk al weet, want u ziet de kruiden of 
planten al vaak tijdens een rondje hond uitlaten of bij een wandeling in het bos. U hoort wat 
u met deze natuurlijke middelen kunt doen bij lichamelijk ongemak zoals kramp, wondjes, 
griep, koorts of pijn bij reuma.  
 
Tijdens de bijeenkomsten gaan we praktisch aan de slag met onder meer compressen, 
massage-olie of medicinale thee. Ook maken we samen kruidenzalf en soep van 
verschillende kruiden. 
 
Dit en meer komt tijdens de gezellige informatie-ochtenden voorbij. We nemen ook een keer 
kijkje in de Tuin wanneer een bepaald kruid of plant in bloei staat. 
Heeft u belangstelling voor deze ochtenden, wilt u zich opgeven of eerst meer informatie, 
stuur dan een mailtje naar heemtuin@heemtuinrucphen.nl. 
Meer informatie vindt u ook op de website www.heemtuinrucphen.nl . 

 


