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Nieuwsbrief september 2020 

Agenda 
 

Vrijdag 30 oktober: Algemene ledenvergadering (met presentatie landgoed de Moeren) 

Zaterdag 7 november: Natuurwerkdag Rucphense hei 
Zaterdag 28 november: Praktijkochtend Forest Fitness 
 

Algemene ledenvergadering 
 

De algemene ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 30 oktober in de Heemtuin. Aanvang 19.30 uur. 
I.v.m. de coronamaatregelen zijn introducees helaas niet welkom. Na de pauze is er een presentatie 
over landgoed de Moeren. Ruim vóór de vergadering ontvangen jullie de agenda met bijbehorende 
stukken. 

 

Natuurwerkdag zaterdag 7 november 
 

Evenals vorig jaar gaan we de Rucphense hei tussen 9 en 12 uur opschonen van houtopslag. Je kunt je 
opgeven via: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/rucphense-hei-opschonen 
 

     

 
We hadden op vrijdagochtend 6 november ook een ochtend rond de bloemrijke kruidenakker van 
Brabant Water in Schijf gepland, maar die is zojuist door Brabant Water gecanceld i.v.m. strengere 
interne Corona maatregelen. Wij treden met Brabant Water in contact om de door Marijke Koks en Els 
Hendrikx ontwikkelde plannen op een ander tijdstip te realiseren. 
 

Forest Fitness 
 

Dit weekend vinden de laatste bezoeken plaats. Aan de hand daarvan wordt een planning opgemaakt 
en het plantgoed e.d. besteld. De meeste deelnemers willen advies en zelf aan de slag. Het merendeel 
wil ook weten hoe het planten in zijn werk gaat. Daarvoor verzorgen we een praktijkochtend op 28 
november. Tijd en locatie volgen nog. Op die ochtend kan men ook het plantgoed afhalen. 
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Rabo Clubsupport 
 

Leden (vanaf 12 jaar) van Rabobank De Zuidelijke Baronie kunnen van 5 tot en met 25 oktober 
hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een club 
uitgebracht worden, des te groter de bijdrage die de club ontvangt. De bijdrage kan oplopen tot een 
maximum van € 2.500. Dit jaar kunnen leden voor het eerst ook stemmen via de Rabo App. In 
november wordt de uitslag bekend gemaakt en worden de cheques uitgereikt aan de deelnemende 
verenigingen en stichtingen. 
Wij nodigen jullie graag uit 2 van jullie 5 stemmen op onze vereniging uit te brengen. 
Andere verenigingen die in de categorie Natuur en Milieu jullie stem(men) verdienen zijn o.i. de 
Heemtuin en de Agrarische natuurvereniging. 
 

Vrijwillig landschapsbeheer 
 

De zaterdagploeg is weer gestart met het poelen in de Pannenhoef. De vrijdagploeg blijft voorlopig 
zijn energie steken in het verwijderen van Amerikaanse vogelkers achter de Heemtuin en elders.  
 

  

 

Flower Power 
 

Een groot deel van de akkers zijn bewerkt. Een aantal van de akkers wordt nog voorzien met compost 
die wederom door Den Ouden uit Zegge gratis beschikbaar is gesteld. De compost zal samen met kalk 
worden verspreid. De kalk dient om verzuring te neutraliseren. Nadien worden alle akkers als 
winterakker ingezaaid. 

’t Gaegelpad  
 

Tijdens het verwijderen van houtopslag langs de Oude Vaart kwamen we struikjes hei en wat dennetjes 
tegen. Wordt het toch weer de Jasperheide? 
Bijgaand een inventarisatieoverzicht van de Luienhoekseplas van Mans de Jong. 

 

Petitie Europese bossenwet 
 

Graag wijzen we jullie op de oproep van het WWF: ‘Om te zorgen voor een veilig thuis voor mensen, 
dieren en planten is het belangrijk om bossen goed te beschermen. En dat kan door een Europese wet. 
Teken daarom de petitie’. https://www.wwf.nl/kom-in-actie/bossenwet 
 


