Nieuwsbrief november 2021
Agenda
Laatste nieuws: de vrijwilligersavond van donderdag 18 november gaat vanwege
corona NIET door.
Zaterdag 27 november 09.00 uur – 12.30 uur: uitdelen 250 boompjes vanuit de Heemtuin (Plan Boom)

Natuurwerkdag
De natuurwerkdagen op 5 en 6 november zijn onder goede weersomstandigheden vlot verlopen. De
randen ronden de akker van Brabant Water in Schijf zijn vrijwel geheel opgeschoond. De hei van Landgoed
Schijf is voor de helft opgeschoond. In de Moeren is ook flink op de hei gewerkt.

Rabo ClubSupport
De actie leverde dit jaar € 214,20 op. Met dank aan iedereen die op ons gestemd heeft.

Plan Boom
Op zaterdag 27 november kan iedereen van 09.00 uur tot 12.30 uur gratis boompjes ophalen in de
Heemtuin aan de Baanvelden 12 te Rucphen. Op=op! Het gaat om hazelaar, vlier, en wilde liguster. Deze
actie vindt plaats in het kader van Plan Boom en wordt mede gefinancierd door De Nationale
Postcodeloterij. Plan Boom heeft tot doel 10 miljoen extra bomen te planten in Nederland, waarvan 1
miljoen in Brabant. Het project wordt in Brabant gecoördineerd door de Brabantse Milieufederatie, IVN
Brabant en Brabants Landschap.
De NatuurWerkgroep en de Heemtuin werken hier graag aan mee.
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Boomplantdag
Op woensdag 10 november vond de Nationale Boomplantdag plaats. In de vijf kernen van onze gemeente
werden 24 bomen en 213 struiken geplant door leerlingen van de voor- en basisscholen. Ondersteund
door 15 vrijwilligers en begeleiders, wethouder Laseroms en medewerkers van de gemeente werd er
door de leerlingen enthousiast met de schep en hark gewerkt. Jong geleerd is oud gedaan.

Schijf

Sint Willebrord

Flower Power
Op woensdag 8 november zijn er op akkers die een extra bloemetje konden gebruiken nieuwe
bloemmengsels gezaaid. Dit maal zonder bolderik.

In de randen die op de akkers van Landgoed Schijf bewust zijn blijven staan, is het merendeel van het
graan inmiddels door de vogels en kleine zoogdieren opgegeten.
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Natuur in de kern
Zaterdag 30 oktober werden de bestelde gratis goederen in de Heemtuin uitgedeeld. Zie de bijlage.

Vrijwillig landschapsbeheer – vrijdaggroep
Het opruimen van de Amerikaanse vogelkers in het natuur beleving bos bij camping de Posthoorn is
afgerond. Eind dit jaar/ begin volgend jaar worden er 600 boompjes voor aangeplant.

Vrijwillig landschapsbeheer – zaterdaggroep
Vloeiweide

Forest Fitness
De deelnemers aan Forest Fitness 2021 krijgen binnenkort bericht over het ophalen van het plantgoed in
de Heemtuin aan de Baanvelden 12 te Rucphen.
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