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Nieuwsbrief juli 2017  
 
Aan onze leden, sponsors, donateurs. 
In de afgelopen tijd is er door onze 
vrijwilligers weer veel gedaan in de Wehlse 
bossen. Maar zonder uw (financiële) 
ondersteuning kunnen wij de mooie Wehlse 
bossen niet onderhouden. Dit jaar hebben 
wij meegedaan aan de Rabobank 
Clubkascampagne. Met uw (en vele 
anderen) stemmen hebben we de 10e 
plaats behaald en daardoor een bedrag van 
ruim  € 1.000,-- mogen ontvangen. Een 
bijzonder woord van dank is op zijn plaats 
aan alle medewerkers die zich elke 
zaterdag weer en bij projecten ook door de 
week, daadwerkelijk inzetten voor het 
Wehlse bos en landschap. 
 
20 jarig bestaan 
In 1997 is onze stichting opgericht en 
bestaat dit jaar dus 20 jaar. 
Hier willen wij op zondag 24 september 
aandacht aan geven door het organiseren 
van een open dag op het Jagershuis te 
Wehl. 
Er zullen dan diverse activiteiten 
plaatsvinden. Op het programma en de 
activiteiten komen wij nog terug. 
 
Bestuurswisseling 
Per 1 januari heeft Harry Moorman zijn 
taak als penningmeester overgedragen 
aan Jozef Giesen. Harry is een van de 
oprichters van onze stichting en is vanaf 
het begin penningmeester geweest van 
onze stichting. Harry bedankt voor jouw 
inzet als penningmeester. We wensen 
Jozef veel succes met zijn 
penningmeesterschap. 
Gelukkig blijft Harry wel als bestuurslid, 
zodat zijn grote kennis en verbondenheid 
met het Wehlse bos niet verloren gaat.  
 
Jan Menting 
 
 
 

 
 
 
 
Over ons vrijwilligerswerk 
Elke zaterdag maak ik een kort verslag 
van de werkzaamheden van die dag. 
Over 2016 zijn dat alleen al 3 A4-tjes vol, 
dus teveel om in deze nieuwsbrief  op te 
nemen. Enkele daarvan wil ik toch 
noemen, vooral omdat die niet te maken 
hebben met het bos, maar met het 
landschap rond Wehl waarin wij, vanuit 
onze statuten, ook een taak hebben. 
Op 2 april 2016 hebben we met 
toestemming van de Gemeente en het 
Waterschap een wandelpad kunnen 
aanleggen aan de noordoostkant van de 
“Hoge Leiding”. Een sloot en plas ten 
westen van Nieuw-Wehl. Om een 
verbinding te maken met het bestaande 
maai- en wandelpad aan de zuidwestkant 
van de sloot hebben onze timmerlieden 
een brug gemaakt die we op 28 mei 2016 
hebben gelegd.   
 

 
 
Ook hebben we op een plek,waar een 
mooi uitzicht is op de plas, een bank met 
afvalbak geplaatst. 
Een heel mooi pad voor een ommetje van 
ca.1 uur waar de inwoners van Nieuw-
Wehl dankbaar gebruik van maken. 
 
 
 
 



 

In november 2016 is door de gemeente 
een wandelpad aangelegd door en langs 
de nieuwe wijken de “Motketel” en 
“Heideslag”, aansluitend op het Wehlse 
bos, als een zichtbare en blijvende 
herinnering aan 200 jaar onafhankelijkheid 
van het Hertogdom Kleef. 
Langs het pad zijn 40 bomen geplant, 5 
banken geplaatst en 2 hekken 
aangebracht. Het Comité 200 jaar Wehl 
heeft de inwoners van Wehl de 
mogelijkheid geboden een donatie te 
doen voor de bomen, banken en hekken. 
Daar is royaal gebruik van gemaakt. 
Onze timmerlieden hebben de banken en 
hekken gemaakt van hout uit het Wehlse 
bos en gezaagd met de zaagmachine van 
het landgoed. 
Later is door hun ook nog een brug 
gemaakt en gelegd over een brede sloot in 
de Motketel. Van deze activiteiten zijn een 
aantal foto's op onze site geplaatst 
In verband met het vogel broedseizoen 
staan op het moment van dit schrijven 
onze boswerkzaamheden op een laag 
pitje. Dat wil niet zeggen dat onze 
vrijwilligers niets meer kunnen doen. 
Begin dit jaar zijn door een valwind ca.200 
jonge douglas sparren scheef gewaaid. 
Gelukkig hebben we die nog weer recht 
kunnen zetten en vastbinden aan een 
paal. Zo is er altijd nog werk genoeg, ik 
denk maar aan onderhoud recreatieve 
voorzieningen, maaiwerk in jonge 
beplanting onderhoud wegen, paden en 
parkbos. Zolang deze werkzaamheden 
niet bekostigd kunnen worden door de 
eigenaren van het Wehlse bos zullen onze 
vrijwilligers niet werkloos worden. 
De eigenaren, maar ook ik, als voormalig 
beheerder, zijn dan ook dankbaar en blij 
dat er elke zaterdagmorgen weer zo'n 
enthousiaste club klaar staat voor 
onderhoud en verfraaiing van het Wehlse 
bos en landschap. 
Harry Moorman 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Even voorstellen: 
Ik ben Harrie Gudde, beroep timmerman. 
In maart 2013 ben ik met vervroegd 
pensioen gegaan. 
Het leek mij altijd al mooi om in het 
Wehlse bos te werken.  
In de natuur werken is gezond en het hout 
ruikt zo lekker. 
Dus zo gezegd zo gedaan: ik heb mij aan 
gemeld bij “de Vrienden van het Wehlse 
bos”. In het begin hielp ik vooral met 
maaien, hout laden e.d. 
Zagen mocht toen nog niet omdat ik  geen 
certificaat had. Toen mij een cursus werd 
aangeboden heb ik meteen ‘ja’ gezegd 
en ben met succes geslaagd.  
Tegenwoordig werk ik meest in de zagerij 
en  maken wij daar samen o.a. bruggetjes, 
palen, hekwerk. Hiervoor zaag ik samen 
met Wim Keurentjes planken en balken uit 
de bomen met de lintzaag. Geweldig om 
te doen!  
Ik kijk elke week weer uit naar het werken 
in het bos op zaterdagmorgen. 
En niet te vergeten een gezellig samen 
zijn na afloop in de kantine. 
 
Harrie Gudde 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                          

 


