Nieuwsbrief november 2020
Agenda
Vanaf zaterdag 28 november: Ophalen plantgoed Forest Fitness. Zie hierna.

Algemene ledenvergadering
Daar er geen reacties op de verspreide stukken zijn binnengekomen, zijn de jaarstukken 2019 en de
begroting 2021 vastgesteld. Harrie Tak en Frank Nooijens zijn als bestuurslid voor de komende 4 jaar
herkozen.

Forest Fitness
In verband met de coronamaatregelen krijgt de praktijkdag op 28 november een andere vorm. Wij
maken voor die dag een korte video over het uitzetten van de kloemp, het uitgraven van het plantgat,
het vullen van het plantgat en het afwerken daarvan. Deze wordt op YouTube gezet. Deelnemers en
vrijwilligers van het project krijgen hiervan op vrijdagavond 27 november de link toegestuurd.
Vanaf zaterdag 28 november kan bij Harrie Tak aan de Heimolendreef 15 te Rucphen het plantgoed
en toebehoren opgehaald worden.
Bij nader inzien is het maken van een planning niet nodig. Mochten er toevallig meerderen
tegelijkertijd komen dan zullen ze even op elkaar moeten wachten i.v.m. de coronamaatregelen. Je
hoeft uiteraard niet perse op die zaterdag te komen, een ander moment kan ook. Maar dan graag even
van te voren bellen om af te stemmen of er iemand thuis is. Gezien het vele thuiswerken zal die kans
groot zijn. Het telefoonnummer van Harrie is 06-48102613.
Het plantgoed is ruim een meter lang en we hebben vuilniszakken beschikbaar ter voorkoming van
uitdroging van de wortels en het vies worden van je auto. Het plantgoed kun je dan in het bos inleggen
zodat je op een later moment kunt planten. Hoe dat inleggen in zijn werk gaat, kun je bij Harrie zien.
Het kan altijd nog zijn dat het plantgoed onverhoopt niet op 27 november beschikbaar is. Dus houd
je mail goed in de gaten voor aanvullende berichten.

Rabo Club Support 2020
De Rabo Club Support actie heeft dit jaar € 325,74 opgebracht. Iedereen hartelijk bedankt voor je
medewerking.
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Vrijwillig landschapsbeheer

Vrijzetten van een kloemp

Kale fijnspar; de kloemp krijgt al zijn vorm
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