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Beste leden,
Via deze nieuwsbrief willen we u weer op de hoogte brengen van gebeurtenissen en
activiteiten betreffende afgelopen periode en plannen die nog op stapel staan.
Knotseizoen 2013-2014.

Een nieuw jaar is begonnen, het knotseizoen is echter alweer halverwege. Toch wachten nog
veel bomen op het moment dat hun pruik eraf gehaald wordt. De data die er nog voor staan
zijn: 25 jan., 15 febr., 8 mrt. en 29 mrt. Kom gerust als U/jij er meer van wilt weten of eens
mee wilt doen.
Een terugblik over het afgelopen jaar laat zien dat we in totaal 143 bomen hebben geknot en
van 218 bomen de uitlopers (waterlot) op de stam verwijderd hebben.
Meestal boften we met het weer en beëindigden we het knotseizoen weer met koffie en
gebak in de zon. We hopen dat het dit jaar ook weer zo goed gaat.
Paddentrek 2013-2014.

Komende maand gaan we weer aan de slag voor de paddentrek. De schermen zijn weer
gezet. We hopen aan de Heumenseweg en de Leurseweg weer veel amfibieën over te
zetten. Mocht je het leuk vinden om er meer van te weten te komen/mee te helpen, laat het
ons weten (ga.de.valk@kpnmail.nl).
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Vogelwerkgroep.

De paal van het ooievaarsnest op de Hagert is verrot. De paal was wel behandeld maar deze
is net boven het grondpijl toch doorgerot. Er zal een nieuwe paal moeten komen die een jaar
moet drogen alvorens deze gezet kan worden.
Onder leiding van Rob hebben er in december en januari weer vogelexcursies
plaatsgevonden o.a. naar de Oude Waal en de Kraaienbergse plassen. Als U/jij interesse
hebt om een keer mee te gaan neem dan contact op met Rob. Telefoon nr. 0627083164
Nieuwe activiteit.

Zin om mee te doen aan een nieuwe activiteit? We hebben dan misschien iets voor U/jou.
De takken en het waterlot van de knotwilgen worden meestal vernietigd. Nu zijn we te
weten gekomen dat de bakkers van het bezoekerscentrum van het Gelders Landschap in
Leur dit hout (de dunne takken) heel goed kunnen gebruiken voor het aanmaken van de
oven. Zij moeten op zoek naar hout. Nu lijkt het ons een goed idee om het te combineren.
Wij willen wel eens een extra activiteit (ook buiten het knotten om) van het Gelders
Landschap en dit zou iets kunnen zijn. De bakkers willen graag bosjes takken van een
bepaalde lengte hebben. Deze activiteit staat los van het knotten. We kunnen dit doen op
zaterdag maar ook door de weeks doen. Het is ook maar enkele keren (zolang we takken
hebben).
Als U/jij belangstelling hebt om hieraan mee te helpen, dan hoor ik het graag. Mail even naar
Joke: nijmanjw@telfort.nl en ik neem contact op.
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Nieuwe penningmeester.
Omdat ik, Jan de Boer, de nieuwe penningmeester van NMW ben wil ik me hierbij nader
voorstellen. Ik ben al enkele jaren lid van NMW, heb de website gemaakt en onderhoudt
deze. Ik heb tot mijn pensionering gewerkt als maatschappelijk werker in Nijmegen met ook
financiële aspecten als: schuldsaneringen en faillissementen. Ik heb me bekwaamd in het
werken met diverse computerprogramma’s. Naast die voor webbouw zijn dat o.a. Word en
Excel. Ik vind het plezierig daar na mijn pensioneringen in 2007 nog iets mee te kunnen
doen voor de Wijchense gemeenschap.
Ik woon sinds 1999 in Wijchen en ben me gaan interesseren voor de rijke geschiedenis van
dit gebied. Door de ligging tussen rivieren – de verkeerswegen uit de tijd toen we nog geen
minister van asfalt hadden – was er heel wat te doen en ontstonden er ‘Heerlijkheden’ met
onderhoudsplichten, maar ook met een verdienmodel (tolheffing, molens, jagen).
Daarnaast volg ik natuurontwikkelingen, zoals: ‘Ecologische Verbindingszone HeumenHorssen’ en ‘Verbrede rivieren’ met veel interesse.
Site NMW.
Jan, onze nieuwe penningmeester, heeft onze website opnieuw aangepast met een aantal
mooie foto’s die de natuur in het algemeen meer benadrukt. Er is ook een link aangebracht
betreffende het snoeien van de taxus. Om op de hoogte te blijven kun je ook gebruik
maken van deze website van Natuur en Milieu Wijchen www.natuurenmilieuwijchen.nl
Gelderse Werkdag
Op zaterdag 1 maart vindt weer de jaarlijkse Gelderse Werkdag plaats. Dit keer in de
gemeente Overbetuwe in Zetten. Het is dé kans om met andere natuurliefhebbers samen te
werken en/of een excursie te doen in een nieuwe omgeving. De ochtend- en middagactiviteit
kies je zelf uit het aanbod. Het is altijd een heel gezellige dag (9.00 – 16.00 uur) met ook
nog eens een lekkere lunch tussen de middag. Ook eens meemaken? Even melden bij Rina
(rinapijnappels@gmail.com) en zij neemt contact op en regelt het verder.
NL doet.
Het Oranje Fonds viert dit jaar de tiende editie van NLdoet. In al die jaren vervulden
vrijwilligers al meer dan 31.000 klussen bij maatschappelijke organisaties.
NL doet zal dit jaar plaatsvinden op 22 en 23 maart.
Voor informatie betreffende klussen in jouw omgeving kun je kijken op de site van NLdoet;
www.oranjefonds.nl /oranjefonds/NLdoet
Algemene leden vergadering.
Op maandag 24 maart, aanvang 20.00 uur, vindt de A.L.V. weer plaats.
Ook deze keer hebben we weer een plaats beschikbaar op de Hagert Leurseweg 10 Leur.
U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.
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