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Zondagmiddag j li Akker andeling
Het bestuur nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de ruim 1 uur durende wandeling. Start om
r op de parkeerplaats an Camping de Posthoorn aan de Pierestraat te R cphen
Je wandelt door de Rucphense bossen, langs de Rucphense hei en langs een aantal bloemrijke
kruidenakkers van het Flower Power project. Tijdens de wandeling bezoeken we ook enkele kloempen
van het Forest Fitness project en besteden we aandacht aan een aantal andere activiteiten van de
vrijwilligers. Aan het eind van de wandeling word je getrakteerd op een drankje bij camping de Posthoorn.
Introducees zijn van harte welkom.
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Vrijdaga ond j li Forest Fitness bijeenkomst
Op rijdaga ond j li om
r organiseert de NatuurWerkgroep een voorlichtingsavond voor
geïnteresseerde boseigenaren in de Heemt in aan de Baan elden te R cphen. Frank Nooijens zal die
avond de achtergronden van Forest Fitness toelichten en uitleggen hoe het project verder zal worden
aangepakt
Het verzoek is om je uiterlijk 2 juni aan te melden via info@natuurwerkgroep-rucphen.nl als je bij de
voorlichtingsbijeenkomst aanwezig wilt zijn. Indien je niet op juli aanwezig kunt zijn, kan je je interesse
voor deelname aan het project op voornoemd mailadres kenbaar maken.
Als je iemand kent die wellicht baat bij het project kan hebben, wil je het dan aan ons doorgeven?

Meer over het project kan je lezen op www.natuurwerkgroep-rucphen.nl/forest-fitness/
Recente publicaties over het project vindt je op:
www.duurzamedinsdag.nl/index.php?id 23 5&initiative 2433
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Flo er po er
Door de droge start van het groeiseizoen is het graan te vroeg tot groei gekomen en lieten de kruiden op
zich wachten. Na de recente regenbuien is de bloemenpracht als het ware ontploft. Zie bijvoorbeeld de
foto op blz. 1. De inventarisaties zijn al weer een paar weken aan de gang. Tijdens de akkerwandeling
word je hierover bijgepraat.

Speurneuzen

Wilde weit (beschermd en op rode lijst)

Vragen it de leden ergadering
Afzagen pas aangeplante bomen. Dit is bij de gemeente bekend. Probleem is dat alleen op heterdaad
iemand kan worden aangehouden.
Informatieborden parkeerplaatsen Rucphense bossen. De borden worden in 2023 vervangen. Daarbij zal
de gemeente met onze opmerkingen rekening houden.
AH XXL. Inmiddels mag uit de pers duidelijk zijn dat het gerucht klopt. De Omgevingsdienst Midden en
West-Brabant heeft de sloopmelding goedgekeurd. Er wordt geen kapvergunning verleend.

t Gaegelpad
Het Waterschap Brabantse Delta zal eind dit najaar starten met het aanleggen van twee wanden voor
oeverzwaluwen in de Luienhoekseplas. Dit naar aanleiding van het spontaan nestelen van oeverzwaluwen
in de zandberg tijdens de bouw van het huis achter de plas en op verzoek van Mans de Jong.
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Vrijdagochtendgroep

Tijdens het onderhoud aan ’t Gaegelpad werden wij gefilmd en geïnterviewd door de Brabantse Milieu Federatie. Dit in het
kader van een film t.b.v. hun 50 jarig bestaan.

Onderhoud bijenrotonde.
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Verwijderen Japanse duizendknoop langs de Posthoorn.
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