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Nieuwsbrief februari 2022 

Agenda 

Vrijdag 12 maart – 09.00 uur: NL Doet: Voedselbos Kerkstraat (zie hieronder); 

Zondag 3 april – 13.30 uur Voorjaarswandeling (zie hieronder). 

NL Doet 
 

Op vrijdagochtend 12 maart kunnen jullie Bastiaan vanaf 09.00 uur aan de Kerkstraat te Rucphen helpen 
met het inbrengen van bodemverbeteraar en het planten van nieuw plantgoed.  
Graag opgeven via: www.nldoet.nl/activiteit/aanplanten-boompjes-en-struiken 
 

Voorjaarswandeling 
 

Op zondag 3 april gaan we om 13.30 uur wandelen vanaf de parkeerplaats van de Turfvaart aan het 
Westpolderpad 6, 4871 NC Etten Leur. Pas op: het is dus niet vanaf het Turfschip in Etten Leur. 
De wandeling duurt ruim 2 uur en gaat ook over een laarzen pad. Waterdichte laarzen zijn dan ook warm 
aan te bevelen. Na afloop trakteren we jullie op een drankje. Introducees zijn van harte welkom. Opgeven 
is niet nodig. 
 

Help de merel een handje 
 

 

 
Bijgaand een artikel met tips om de wederopstanding van de merel te helpen slagen. 

 

Contributie betalen 
 

Degenen die geen machtiging tot incasso hebben afgegeven, worden verzocht hun jaarbijdrage over te 
maken op bankrekening NL 06 RABO 0100928447 t.n.v. NatuurWerkgroep Rucphen. Alvast bedankt. 
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Groei ledenbestand 
 

Afgelopen jaar hebben we met 192 leden, donateurs en sponsoren afgesloten. Als het zo doorgaat kunnen 
we dit jaar ons 200e lid verwelkomen. Misschien voor jullie een mooie aanleiding om een lid voor onze 
vereniging te werven?! 
De volgende overzichten geven een beeld over de ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen 10 
jaar. 
 

        Aantal leden, donateurs en sponsoren       Onderverdeling overige 
Plaats 1-1-2012 % 1-1-2022 %   Gemeente 1-1-2022 % 
Rucphen 33 31 64 33   Roosendaal 15 8 
Sprundel 20 19 25 13   Etten-Leur 10 5 
St. Willebrord 8 7 21 11   Zundert 7 4 
Schijf 8 7 15 8   Rest Regio 17 9 
Zegge 9 8 6 3   Regio 49 26 
Gemeente 78 72 131 68   Overige 12 6 
Overige 30 28 61 32  Totaal 61 32 
Totaal 108 100 192 100  Deze verdeling is onbekend voor 2012 

 
Enkele opvallende ontwikkelingen zijn: 

- Sint Willebrord is sneller dan het gemiddelde gegroeid; 
- Rucphen en Schijf zijn overeenkomstig het gemiddelde gegroeid; 
- Sprundel is minder dan het gemiddelde gegroeid; 
- Zegge is achteruitgegaan; 
- De buurgemeenten zijn overeenkomstig het gemiddelde gegroeid.  

 
Vrijdaggroep 

     

Wilgen knotten aan de Bernhardstraat       
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Zeer achterstallig onderhoud van de hakwal op de grens van Rucphen en Zundert     

    

 

Zaterdaggroep 

 

   
Takke(n)werk op de Vloeiwei. 


