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Nieuwsbrief september 2019 

Agenda: 
 

Zaterdag 2 november – 09.00 uur: Natuurwerkdag 
Vrijdag 15 november – 19.30 uur: Algemene ledenvergadering 
 

Excursie Steenbergen 
 

De excursie kon door ziekte van Ben Santbergen niet doorgaan. We houden jullie op de hoogte van 
de volgende gelegenheid. 

 Ommetje de Achterhoek 

 

Ook ons heideveldje langs het Ommetje de Achterhoek stond dit jaar vrolijk in bloei.  
 

 
 

Bijenrotonde 
 

De ravage blijkt te zijn aangebracht door een Poolse medewerker die niet goed begrepen had wat 
een berm is en wat Jakobskruiskruid is. Inmiddels staan de betreffende rozetten er weer fris bij. 
Wij hebben bij de gemeente onze bedenkingen geuit over het zo laat verwijderen van het kruid (het 
zaad heeft zich allang verspreid) en het laten liggen van het maaisel, waardoor zich nog meer zaad 
verspreid en er bemesting plaats vindt. Bovendien hebben we laten weten geen voorstander van dit 
maaibeleid te zijn.  
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Natuurwerkdag 
 

Dit jaar organiseren wij twee activiteiten. Zoals vanouds bij landgoed de Moeren. Nieuw is het 
opschonen van een deel van de Rucphense hei aan het Meerven. 
Je kunt je aanmelden op: 
 

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-de-moeren 
 

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/rucphense-hei-opschonen  
 
                                                                   Vrijwillig landschapsbeheer 

 

Dit keer foto’s van het modderballet in het vennetje in de Heemtuin. 
                                                                         

    
 

Rabo clubsupport 
 

Evenals vorige jaren doen wij weer mee met de Rabo actie. Dit jaar hebben we als doel een kafmolen 
voor het Flower Power project. Hiermee kan zaad van kruiden gescheiden worden van het graan. 
 

Stemmen is mogelijk van 27 september tot en met 6 oktober 2019. 
 

Ga daarvoor naar: https://www.rabo-clubsupport.nl/de-zuidelijke-
baronie/deelnemers/details/36775-natuurwerkgroep-gemeente-rucphen  
 

Alleen leden van Rabobank de Zuidelijke Baronie kunnen stemmen. Elk lid mag 5 stemmen 
uitbrengen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht. 
Behalve met 2 stemmen op de NatuurWerkgroep kan je de natuur ook helpen door te stemmen op 
de Heemtuin en/of  de Agrarische Natuur Vereniging (ANV). 
Alvast bedankt voor jullie steun. 
 

Subsidie cultuurhistorische landschapselementen 
 
Ter beantwoording van vragen m.b.t. het herstel en onderhoud van cultuurhistorische 
landschapselementen en de daartoe mogelijke subsidiemogelijkheden organiseert het ANV i.s.m.  
de gemeente Rucphen, het Brabants Landschap en de NatuurWerkgroep Gemeente  
Rucphen binnenkort een of twee bijeenkomsten voor geïnteresseerde eigenaren/beheerders.  
Deze bijeenkomsten staan gepland op de avonden donderdag 19 en dinsdag 24 september. 
Als u hiervoor geen uitnodiging heeft ontvangen en van mening bent dat u een landschapselement 
van 50 jaar of ouder hebt, dan kunt u zich opgeven voor de bijeenkomsten via 
veldcoordinator@anv-baronie-markiezaat.nl  


