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Nieuwsbrief juni 2021 

Agenda 
 

Vrijdagavond 30 juli: Forest Fitness avond in de Heemtuin 
 

Forest Fitness 2021 
 

Na het eerste succesvolle jaar maken we ons op voor het 2e jaar, waarin we ook bomen met 
bosvoedsel zullen aanplanten. De evaluaties van het vorige jaar worden op een rijtje gezet. De 
folder is aangepast (zie bijlage) en de avond voor de bijeenkomst met oude en nieuwe 
deelnemers is geprikt op 30 juli. Dankzij de steun van Landstad Baronie en Brabantse Milieu 
Federatie is tenminste 25 % van het materiaal gratis. 

 

Flower Power 
 

Inmiddels zijn de kruiden tot bloei gekomen. Wie eens mee wil lopen met de inventarisatie op 
donderdagochtend kan een afspraak maken met Toine Wagemakers: Tel. 06 130 720 66 
 

      

 

Wilde weit                                                                                      Slofhak 
 

NK tegelwippen 
 

Op ons verzoek doet de gemeente Rucphen vanaf dit jaar mee aan het NK tegelwippen. Heb 
je tegels gewipt en vervangen door groen? Geef ze op, dan worden ze bij de Tegelteller van 
de gemeente opgeteld. Een tegel is 30×30 cm. Alle stenen die kleiner of groter zijn moeten 
dus worden omgerekend naar dit formaat. Op dit moment staan we op de 1e plaats. Maar 
omdat het NK tot 30 september loopt, is je bijdrage welkom op https://nk-tegelwippen.nl 
Doe ook mee en maak de gemeente Rucphen groener.  
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Petje af voor onze vrijwilligers 
 

Als dank voor hun inspanningen voor de natuur, en ter bescherming van hun hoofd en ogen 
tijdens hun werkzaamheden in de vaak schroeiende zon, ontvangen alle vrijwilligers een pet 
met logo van de NatuurWerkgroep. 
 

      

 

Vrijwillig landschapsbeheer  
 

Wat dacht je wat? Nog wat foto’s van het verwijderen van Amerikaanse vogelkers? Nee toch. 

         
Ga je weg of ik sla je weg                                                        Trekken maar 

   Grotere zoogdieren in de Rucphense bossen  
 

Onlangs is de das voor het eerst waargenomen in de Rucphense bossen. Een mooie aanvulling 
op de ree en de vos. Wie weet is de wolf die in Zeeland ommekeer maakte ook wel hierlangs 
gekomen. 

                            


