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Nieuwsbrief mei 2019 

Agenda: 
 

Zondag 23 juni – 14.00 uur: Flower Power wandeling vanaf Camping de Posthoorn 
Donderdag 27 juni – 09.00 uur: Flower Powerdag in de Heemtuin 
Zaterdag 7 september – 14.00 uur: Excursie Welberg te Steenbergen 
 

‘t Gaegelpad 
 

Van Mans de Jong ontvingen we op 27 april het volgende bericht met foto’s: 
Ik heb vrijdag een opname gemaakt van de aanwezige struweelvogels in het Hogedonkse boske.  
De resultaten: zwartkop, grasmus, kneu, putter, tjiftjaf, winterkoning, heggemus, koolmees, 
zanglijster en merel. Knap voor zo'n jong boske. Het geeft meteen aan dat er onder de struweelvogels 
behoefte is aan struwelen. 
De bloeiende bremmen en gaspeldoorns werden druk bezocht door bijen en hommels. 
 

    
 

Excursie Welberg te Steenbergen 
 

Op zaterdag 7 september bezoeken we ’s middags het project Welberg van de familie Santbergen in 
Steenbergen. Nadere mededelingen volgen. U kunt alvast een kijkje nemen op 
https://www.marleenvantilburg.nl/projects/wilde-weelde-welberg-steenbergen-welberg/   

 

Project ideeën 
 

Na de algemene vergadering van 12 april 2019 hebben we een aantal project ideeën geïnventariseerd. 
Het bestuur geeft de voorkeur aan projecten die nieuwe natuur en/of toename van biodiversiteit 
opleveren. Het bestuur heeft de volgende rangorde aangebracht: 
-  Flower Power 02 – in de gehele gemeente Rucphen, inclusief bloemenmengsels in graslanden,      
waar mogelijk i.s.m. ANV; 

https://www.marleenvantilburg.nl/projects/wilde-weelde-welberg-steenbergen-welberg/
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- Ommetjes – bestaande ommetjes verrijken; nieuwe ommetjes alleen indien het nieuwe natuur/ meer 
biodiversiteit oplevert; 
- Inzaaien ecologische bermen – medewerking aan verlenen op initiatief van gemeente en/of ANV. 
- Daarnaast willen wij het vergroenen van schoolpleinen en het aanleggen van tiny forests/plukbosjes 
stimuleren en daarbij zo mogelijk assisteren bij het aanleggen ervan. 
- Andere projecten die nieuwe natuur en/of toename van biodiversiteit opleveren worden graag ter 
hand genomen en/of gesteund.  
 

Vrijwillig landschapsbeheer 
 

De vrijdaggroep is druk in de weer geweest met het plaatsen van bijenhotels en informatieborden. 
Verder werd er gezwoegd aan de Gastelsebaan met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en 
zwerfvuil. Een vogelkers die overhing naar het postduiventerrein werd ‘geringd’. 
 

     
 

Wandeling Landgoed Schijf 
 

Op zondag 12 mei bezochten wij onder begeleiding van rentmeester Jos Koopmans van het landgoed 
onder meer de nieuwe generatie Tamworth varkens. Onderweg ging Jos dieper in op het onderhoud 
en de ontwikkeling van de diverse boomsoorten. Al met al een interessante middag met mooi weer en 
een gezellig drankje achteraf. 
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