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Beste leden,
Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen betreffende plannen, gebeurtenissen en
activiteiten van afgelopen jaar en wat nog te gebeuren staat binnen NMW.

Site NMW.
Jan, onze penningmeester houdt onze website up to date waarbij het reilen en zeilen van de
vereniging kenbaar wordt gemaakt. Ook zijn er een aantal links aangebracht naar bijvoorbeeld de
Gelderse werkdag en NLdoet dag. Om op de hoogte te blijven kun je gebruik maken van onze website
Natuur en Milieu Wijchen: www.natuurenmilieuwijchen.nl

De Markten.
We hebben in september op de Leurse Jaarmarkt gestaan. Het was mooi weer en er heerste een
gezellige sfeer. Het lukte maar net om voldoende mensen bereid te vinden om een tijdje in de kraam
te staan. Ook hiervoor willen we een oproep doen om de kraam mee te bemensen.

De vlindertuin.
NMW heeft besloten de ontwikkelingen in Oosterpark Wijchen te ondersteunen door een financiële en
uitvoerende bijdrage te leveren voor de aanleg van een vlindertuin op het waterbassin.
Bij deze doen we een oproep voor enthousiaste leden om deze vlindertuin mee te onderhouden.

Gelderse Werkdag 2018
Op zaterdag 3 maart vindt de jaarlijkse Gelderse werkdag van Stichting Landschapsbeheer Gelderland
weer plaats, deze dag wordt georganiseerd door IVN Nijkerk. Het is dan weer een mooie kans om met
andere natuurliefhebbers samen te werken of om een excursie te maken in een andere omgeving. Je
kunt u hiervoor opgeven via een link op onze site. Meld je dan óók even aan bij Rina
(rinapijnappels@gmail.com) zodat zij e.e.a. kan regelen voor het vervoer.

NLdoet 2018
Het Oranje Fonds organiseert ook in 2018 weer de NLdoet. Hierbij kunnen vrijwilligers weer meerdere
klussen bij maatschappelijke organisaties gaan doen. NLdoet zal dit jaar plaatsvinden op 9 en 10
maart. Voor informatie betreffende klussen in jouw omgeving kun je kijken op de site van NLdoet;
www.oranjefonds.nl /oranjefonds/NLdoet

Jaarlijkse Algemene ledenvergadering (JALV).
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal gepland worden in maart 2018. De exacte datum zal ter
zijner tijd bekend gemaakt worden. Omdat de opkomst van de JALV over het algemeen zeer laag
bezocht worden hopen we u bij de volgende JALV te mogen verwelkomen zodat we een ruimer inzicht
kunnen krijgen van wat er leeft binnen de vereniging.
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Nieuws van de knotwerkgroep.

Het vorige knotseizoen ’16 – ’17 hebben we weer zo’n 8 á 9 maal geknot. We hebben 89
bomen geknot en ontdeden de stammen van 141 bomen van het waterlot. Daarbij hadden we over
het algemeen mooi weer zodat ook het koffie drinken heel plezierig was. Gemiddeld werkten we met
14 knotters, een flinke opkomst dus. De locaties waren in Balgoij, Hernen, Leur, Bergharen en
Wijchen.
Inmiddels zijn we met het knotseizoen ’17 – ’18 gestart. Zaterdag 4 nov. werken we voor de tweede
keer. Die dag is het ook de Landelijke Natuurwerkdag. Mocht u ook eens zin hebben, iedereen is van
harte welkom om eens mee te komen helpen. Opgeven kan bij :

Hans (6424212) en/of Joke (6841890).

Nieuws van de Amfibieëngroep,
Tussen februari en half april hebben we weer de amfibieën aan de Heumenseweg en de Leurseweg
overgezet. Door de vaste schermen die we nu hebben aan de Leurseweg, hadden we daar minder
werk dan de vorige jaren.
De resultaten waren:
Padden Salam.
Kikkers Totaal
Heumenseweg

1709

69

117

1895

Leurseweg

294

45

16

355
2250

De resultaten vallen dit jaar lager uit, wij denken dat het te maken kan hebben met een dip die iedere
3-4 jaar plaatsvindt (zie overzicht andere bijlage). Onze resultaten komen echter overeen met de
landelijke gegevens (zie padden.nu).
Negen kinderen van de school aan de Heumenseweg hadden zich opgegeven om te helpen.
In september is de poel bij de Hagert weer opgeschoond.
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Zowel voor de paddentrek als voor het schoonmaken van de poel kunnen we nog vrijwilligers
gebruiken. Aanmelden kan bij:

Véronique (6418216) of bij Joke (6841890).

Oproep van de amfibieënwerkgroep.

Na 16 jaar de organisatie van de paddentrek op ons genomen te hebben, willen wij het nu graag over
dragen aan anderen. We hebben het al die jaren met veel plezier gedaan en het ook nooit ervaren als
veel werk. Het is ook maar een bepaalde tijd van het jaar.
Inmiddels heeft één lid zich aangemeld als opvolger, maar hij wil het graag met een tweede
vrijwilliger organiseren. Het samendoen maakt dat het geen gevoel van ‘werk’ wordt.
Wij hopen dat met deze oproep iemand of enkelen bereid zijn om ons werk over te nemen. Uiteraard
werken we het eerste jaar nog mee.
Wil jij meer weten neem dan contact op met ons, dan maken we een afspraak.

Véronique (6418216) en Joke (6841890).

Oproep betreffende het opschonen van de poelen.

Ook de organisatie van de poelen willen Joke en Véronique overdragen aan anderen.
Wie belangstelling heeft kan hiervoor contact opnemen met:

Véronique (6418216) en Joke (6841890).
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Nieuws van de vogelwerkgroep.

Inmiddels is de nieuwe paal voor het ooievaarsnest op de Hagert geplaatst. Dit jaar is er helaas weer
geen gebruik van gemaakt door ooievaars.
Het was wel een goed jaar voor de kerkuilen. Er zijn 40 jongen geteld. In verhouding waren er wel
redelijk veel dode jongen gevonden. De steenuilen hebben veel jongen voort gebracht.
Ook hebben er een aantal vogelexcursies plaats gevonden.
Wij wensen u een mooie natuurbeleving toe,
Bestuur:
Rina Pijnappels
Jan de Boer
Joke Nijman en Hans Jaegers
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