Natu u rwerkg roep Rucphen

viert 4$-iarig jubileum

De bijenrotande aan de Gebrande Hoefstraat

BUCPHEN - De Natuunverkgroep Ruc_

phen bestond op 13 ianuari veeÉig
jaar. Het bestuur heeft gemeend

tei

gelegenheid hiervan geen Íeest en receptie te organiseren maar een
iubile_
umboekie uit te brengen.
Dit boekje bevat een veelheid van informa_

tie en geeÍt een goed beeld waarmee

de

vrijwilligers van de Natuunverkgroep zich
de afgelopen veertig jaar hebben bezigge_
houden. Een warm hart v00r de natuu;;n
zorg om het milieu waren voor veel mensen

die

I.i

door de Natuurwerkgroep is geadopteerd

mee bezig is en wat de plannen voor de
komende jaren zijn. Tijclens de Algemene
Leden Vergadering van de Natuurwerkgroep 0p vrijdag 17 november zullen

de

aanwezige leden als eersten de jubile_
umuitgave ontvangen. De jubileumuitgave
is bestemd voor alle leden en relaties van
de Natuurwerkgroep en vooÍ mensen die
hier belangstelling v00r tonen. De jubileumuitgave is samengesteld door de voorzit-

ter Kees Kools, die daarbij geholpen is door
Jan.Kiewit, die al heel lang betrokken is bij

de Natuunverkgroep en 15 jaar voorzittei

drijfueren om vele uren vrije tijd beschik
baar te stellen. Daarvoor is veel dank ver_
schuldigd en zoals in het boekje te lezen

is geweest en door Harry Broeren, medeo_
prichter en bestuurslid van het eerste
uur.

is, is met de getoonde inzet ook het nodige
resultaat behaald.

Samenwerking heemkundekring

tlO

jaar in beweging

De titel van de jubileumuitgave is: ,Natuur_

werkgroep Rucphen 40 jaar in beweging,,
Het bestuur.hoopt met dit boekje aà àe
Rucphense gemeenschap ook óen inkijk
te bieden in datgene waar de Natuuruuerl_
groep v00r staat en om daarmee
een stap
te zetten in het beter bekend worden in de
Bucphense gemeenschap. Daarom eindigt
de jubileumuitgave ook met infor.matie ovór

waar de Natuurwerkgroep tegenwoordig

Een verkorte versie van het jubileumboekje
rs opgenomen in het jaarboek 2011 van
de
heemkundekring'0nder Baronie en Markie_

z,aaJ' 0n de jaarlijkse tentoonstelling van
de heemkundekring op 25 en 26 november
in De Trapkes te Sprundel krijgt de Natuur_
werkgroep ook de mogelijkheid zich aan
de
bezoekers te presentBren. De tentoonstel_

ling is geopend op zaterdag 25 november
van '14.00 uur tot 17.00 uur en op zondag
25 november van 1,l.00 uur tot 17.00 uur.
ledereen is van harte welkom en de ten_
toonstelling is gratis.

