
 

 

 

                           Secretariaat:Dennendreef 14, 7031WL  Wehl 

                           Bankrelatie: Rabobank Graafschap-Midden  NL64RABO01572.99.341 

                           Mail: info@vriendenwehlsebos.nl ;www.vriendenwehlsebos.nl 

                             

  

 

Nieuwsbrief februari 2016  
 
Aan onze leden, sponsors, donateurs. 
 
In het jaar 2015 is er door onze vrijwilligers 
weer veel gedaan in de Wehlse bossen. 
Zonder uw (financiële) ondersteuning kunnen 
wij de mooie Wehlse bossen niet 
onderhouden. Eind februari zal uw bijdrage, 
indien u automatische incasso heeft, van uw 
rekening worden afgeschreven. Wilt u, indien 
u zelf betaalt, uw bijdrage op onze 
bankrekening overmaken.  
Een bijzonder woord van dank is op zijn 
plaats aan alle vrijwilligers die zich elke 
zaterdag weer en bij projecten ook door de 
week, daadwerkelijk inzetten voor het Wehlse 
bos en landschap. 
Door een mailtje te sturen naar 
info@vriendenwehlsebos.nl kunnen wij u de 
nieuwsbrief per mail toesturen waardoor wij 
kosten kunnen besparen.  
 

Jan Menting, voorzitter 
 
Vervangen bruggen. 
 
In de wandelroute door de Wehlse bossen 
zaten 3 bruggetjes. Deze brugjes zijn aan 
vervanging toe. Op landgoed Het 
Jagershuis is er een vervangen door een 
duiker en de tweede is vervangen door een 
nieuw exemplaar.  
 

 
  Vrijwilligers plaatsen een nieuwe brug in de wandelroute. 
 

 

 
 
 
Daarnaast wordt op het landgoed Stillewald 
ook een brugje vervangen.                    
Deze brugjes zijn door onze vrijwilligers 
gemaakt van hout uit de Wehlse bossen. 
Ook de plaatsing is geheel door vrijwilligers 
gedaan. Verder staat een nieuwe brug in 
een wandelroute in Nieuw Wehl in de 
planning. 
Financieel is dit mede mogelijk gemaakt 
omdat onze stichting de 3e prijs (€ 1.000,--) 
ontvangen heeft van Rabobank Graafschap 
bij de vrijwilligersavond “Helden om de 
Hoek”. Deze avond voor vrijwilligers is 
gehouden in Amphion en werd 
georganiseerd door Gemeente Doetinchem, 
Gemeente Oude IJselstreek, Rabobank 
Graafschap en Vrijwilligerscentrale 
Doetinchem.  
 

Jan Menting, voorzitter 
   
 Over  onze vrijwilligers 
 
Elke zaterdagochtend moet ik weer 
constateren dat we een geweldig stel  
vrijwilligers hebben. 20 tot 25 mensen die 
zich van 8.30 tot 12.00 uur belangeloos 
inzetten voor onderhoud en verfraaiing van 
het Wehlse bos. Er zijn er bij die op de fiets 
vanuit Zeddam en Kilder, soms als eerste 
om 8.15 uur bij de werkschuur staan, zelfs 
in de winter. Iedereen heeft, wat het werk 
betreft, in de loop der jaren zo zijn eigen 
plek naar bekwaamheid en vermogen, 
ingenomen. Gemiddeld 5 personen zijn ‘s 
zaterdags bezig met het vellen van bomen 
op plaatsen waar ze gevaar opleveren voor 
recreanten en bomen die dood zijn, 
omgewaaid  of op plaatsen staan waar 
velling met een processor niet mogelijk of 
onrendabel is. Tevens ruimen zij de 
restanten op die eerder met een machinale 
velling zijn achtergebleven. Een ploeg van 
gemiddeld 4 man gaat het verzamelde en 
aan blokken gezaagde hout kloven en in 
kisten doen voor de verkoop. Dit is een 
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onmisbare bron van inkomsten voor onze 
club. Twee, zeker niet onbelangrijke 
vrijwilligers, voorheen werkzaam in de 
bouw, hebben de nodige ervaring op 
gedaan met onze bomenzaagmachine en 
zagen rondhoutstammen, afkomstig uit het 
Wehlse bos, aan planken, balken en palen 
voor borden, bruggen en hekken en maken 
er tevens degelijke constructies van. Zij 
worden bijgestaan door een vrijwilliger die 
naast het onderhoud aan recreatieve 
voorzieningen, ook schilderwerk doet. De 
rest van de vrijwilligers is in het bos bezig 
met plantwerk in voor- en/of najaar en 
onderhouden in de zomer met klepelmaaier 
en zeis de jonge beplanting van voorgaande 
jaren.  

 
 Vrijwilligers Harrie en Wim zagen planken voor een nieuwe 
brug. 
 

Zij zorgen ook dat de wat oudere bomen 
worden opgesnoeid en de ruimte krijgen om 
nog tientallen jaren door te kunnen groeien 
voor een fraai bosbeeld. Indien nodig 
verrichten zij ook wat onderhoud aan de 
opengestelde wegen en paden. Wie ik ook 
niet wil vergeten, zijn twee part-time kantine 
bazen, waarvan er één onlangs 90 jaar is 
geworden, maar trouw elke zaterdag 
aanwezig is. Zij zorgen voor de koffie rond 
10 00 uur, de afwas, het schoonhouden van 
de ruimte en het stoken van de kachel in de 
winter. Zo heeft iedereen zijn eigen taak en 
wordt er met veel enthousiasme gewerkt, 
maar ook op tijd koffie gedronken. Op de 
laatste zaterdag van de maand wordt door 
de jarigen van die maand na “12.00 
uur”getrakteerd op een hapje en een  
drankje. Op deze manier proberen we het 
nuttige met het aangename te verenigen en 
de eigenaren van ons mooie Wehlse bos te 

ondersteunen bij  de instandhouding van 
hun bos en wij tevens de gelegenheid 
hebben een tegenprestatie te leveren voor 
het recreatieve genot, waar veel inwoners 
van Wehl en omgeving soms dagelijks 
gebruik van maken. 
 

Harry Moorman, penningmeester en ex-
beheerder landgoed het Jagershuis 
 
Vrijwilliger aan het woord 
                                                             
Wandel, hardloop of fiets door de Wehlse 
bossen en je komt altijd mensen tegen die 
zich heerlijk aan het ontspannen zijn. Met 
mooi weer zijn er wat meer bezoekers dan 
met regen of koude, maar zonder iemand te 
treffen is een bezoek haast onmogelijk. Ook 
is het bos voor veel honden een dagelijkse 
wandeling een heerlijke bezigheid. Er is dus 
voor iedereen veel te genieten aan bomen, 
planten, mooie lanen en smalle weggetjes 
met leuke doorkijken. Ook de akkers en 
weitjes die je tegenkomt bieden vaak 
verrassende doorkijkjes en eventjes 
stilstaan en naar de schapen of runderen 
kijken is voor veel recreanten ook altijd weer 
leuk. Komt u regelmatig op de 
zaterdagmorgen in het bos, dan is de kans 
groot dat u ook de vrijwilligers van onze 
stichting aan het werk zult treffen. In het 
voorgaande is hierover al geschreven. 
Al met al zijn we als vrijwilligersploeg 
uitgegroeid tot een leuke en goed geoliede 
organisatie waar al de leden geheel 
vrijwillig iedere zaterdagmorgen weer hun 
beste krachten aan geven. Maar naast al 
dit gewerk, wordt er door het bestuur van 
de Bosploeg ook altijd weer gezorgd voor 
een goede bak koffie met krentenbol. 
 Gezelligheid tijdens het werk , de koffietijd 
en bij de maandelijkse viering van 
verjaardagen zijn ook  belangrijk voor de 
onderlinge band tussen de leden. Dat het 
wel goed zit met de sfeer blijkt ook wel uit 
het feit dat nagenoeg niemand , buiten 
gezondheidsredenen, afhaakt! Ja, we 
komen iedere zaterdagmorgen steeds weer 
graag naar ONS bos en zorgen dat u als 
wandelaar, jogger, fietser lekker gezond 
kunt genieten van het mooie en goed 
onderhouden bos.  
 
Vrijwilliger Hans Piscaer.

 


