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Nieuwsbrief augustus 2018  
 
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.  
Zoals eerder al gezegd, zijn in januari bij de 
storm zijn veel bomen omgewaaid en 
scheef komen te staan. Het opruimen duurt 
nog voort. Met behulp van het landgoed 
Jagershuis hebben wij een uitrijwagen 
kunnen aanschaffen. Hiermee kunnen wij 
de op maat gezaagde stammen naar de 
oprijlaan brengen. Dit bespaart ons veel en 
vooral zwaar werk. 
 

 
 
Jan Menting 
 
 
AVG:(Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Op 25 mei 2018 is deze wet in werking 
getreden. Aangezien wij als Stichting ook 
gegevens van personen in ons bestand 
hebben, vallen wij hier ook onder. Van u 
als donateur hebben wij gegevens 
ontvangen zoals naam,  adres, postcode, 
woonplaats, mailadres, ibannummer. 
Deze gegevens worden door ons gebruikt 
voor de donateurs administratie, het 
incasseren van de jaarlijkse bijdrage en 
het versturen van de nieuwsbrief. 
Deze gegevens worden door een persoon 
beheerd en niet aan derden doorgegeven. 

 
 
 
 
Doordat u deze gegevens aan ons heeft  
doorgegeven toen u donateur werd van 
onze stichting gaan wij ervan uit dat 
hiermee u akkoord bent. 
 
Jan Menting 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Dit voorjaar heeft de Rabobank 
Clubkascampagne weer plaatsgevonden. 
Alle verenigingen en stichtingen uit het 
werkgebied van Rabobank Graafschap die 
klant zijn bij Rabobank Graafschap 
kunnen zich inschrijven en dan kans 
maken op een mooi bedrag voor hun 
vereniging. Rabobank Graafschap heeft 
voor 2018 een bedrag van € 150.000,-- 
beschikbaar gesteld. De leden van de 
bank mogen stemmen op hun favoriete 
vereniging. Op 17 mei zijn  in onze kantine 
de 10 winnaars bekend gemaakt. Tot onze 
grote verrassing hebben wij de 3e plaats 
behaald en zo een bedrag van in totaal € 
2.171,97 mogen ontvangen. Dit is 
uiteraard niet onze verdienste, maar 
hebben wij aan u te danken. Dus allen die 
op ons gestemd hebben, hartelijk bedankt. 
 
Jan Menting 
 
  
Koninklijke onderscheidingen. 
Ruim 20 jaar zijn wij als Stichting Vrienden 
van het Wehlse Bos en Landschap actief 
in het Wehlse bos. Alle vrijwilligers zijn 
iedere zaterdagmorgen  in het Wehlse bos 
te vinden. Een aantal van deze vrijwilligers 
bekleden ook voor andere 
organisaties/stichtingen vrijwilligers taken.  
Zo ook de heren Henk Wissink en Gerard 
Wissink. (Geen familie!) Hieruit blijkt dat 
deze beide heren een brede 
maatschappelijke belangstelling hebben. 
Dit geheel weten wij enorm te waarderen. 
Daarom hebben wij een Koninklijke 
onderscheiding aangevraagd voor de 



 

eerdergenoemde heren. Met grote 
vreugde zijn deze  onderscheidingen 
toegekend.                                                                      
Donderdag 26 april jl. werden deze in het 
Jagershuis uitgereikt door de 
burgemeester van de gemeente 
Doetinchem, de heer Mark Boumans. Wat 
een heerlijk gevoel dat wij toch twee 
nieuwe “ridders” in onze gelederen 
hebben. Henk en Gerard, proficiat! 
 

 
 

Vrijwilliger zijn... 
Is vrijwillig 

maar niet vrijblijvend 
Is verbonden 

Maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar 

maar niet te koop 
Is positief denken 
is positief doen 

Met als enige doel 
voor jezelf en de ander 

een goed gevoel! 
 

Auteur gedicht onbekend. 
 
Will Wammes. 
 
 
Werkgroep 
 
Op de website homepage) van onze 
Stichting staat de doelstelling omschreven. 
Ik geef deze doelstelling hieronder nog 
even weer. 
Doelstelling 

 Het in stand houden, herstellen of 

opnieuw ontwikkelen van bos en 

landschap in Wehl. 

 Daar waar mogelijk de samenhang 

tussen wonen 

en werken enerzijds en natuur en 

landschap anderzijds verbeteren 

en verfraaien.  

 Het herstellen, handhaven en zo 

nodig verbeteren van de 

leefomstandigheden van de flora 

en fauna.  

 Het verrichten van alle verdere 

handelingen, die met vorenstaande 

in de ruimste zin verband houden 

of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te 
verwezenlijken door het verrichten van 
onderhoudswerkzaamheden en het 
opzetten van activiteiten in het betreffende 
gebied, het opzetten van werkgroepen, het 
aanbieden van kennis, het verzamelen 
van gegevens en het doen van onderzoek, 
alles genomen in de ruimste zin. 
 
Hierin staat o.a. “Het opzetten van 
werkgroepen”. 
Om tot een meest efficiënte werkwijze te 
komen is er één werkgroep in het leven 
geroepen met hierin mensen die kennis en 
kunde hebben van de disciplines die nodig 
zijn voor een zo goed mogelijke uitvoering 
van onze werkzaamheden. 
Dit is op het gebied van: 

a) Bosbouw 

b) Fauna ( o.a. vogels-wild-insecten-

amfibieën en reptielen) 

c) Flora ( o.a. bomen-heesters-wilde 

planten-paddenstoelen) 

d) Waterhuishouding 

e) Wet- en regelgeving  

Huidige stand van zaken m.b.t. deze 
onderwerpen: 

a) Om nog zorgvuldiger om te gaan 

met de natuurwaarden in ons bos 

zijn we vanaf 2017 gaan werken 

overeenkomstig de “Gedragscode 

Bosbeheer”. Hierbij worden eerst 

de percelen waarin gewerkt gaat 

worden (bv. zaagwerkzaamheden) 

geïnventariseerd waarbij een 

checklist wordt opgemaakt + kaart 

met hierop de te beschermen 

elementen ( o.a. spechtenbomen, 

dassenburchten, horstbomen 

(roofvogels), beschermde planten). 



 

In het vogelbroedseizoen gelden 

extra strenge regels.  

 
b) Onze nestkastenman (voorgesteld 

in een eerdere nieuwsbrief) zet 

zich al jarenlang           in voor 

broedvogels door ondersteuning 

met nestkasten en legt alle 

gegevens vast in een jaarlijks 

rapport. Plan is om ook mee te 

gaan doen met het SOVON 

onderzoek telling (broed)vogels en 

jaarrond vogels t.b.v. de 

Vogelatlas. 

Ook willen wij het onderhoud van 
de kikkerpoelen ter hand nemen en 
ev. een nieuwe poel aanleggen 
t.b.v. (kam) salamanders. 
Kunnen wij iets doen aan de 
dramatische achteruitgang van 
insecten? Zie c. 

c) Er is gestart met inventariseren 

van wilde planten. Ook willen we 

helder hebben wat er verdwenen is 

(in relatie tot groeiplaats en 

bodemgesteldheid, o.a. water- 

huishouding). 

Bloemrijke akkers (akkerranden). 
Een mooie ontwikkeling is dat dit 
jaar op 3 percelen in het bos met 
een totale oppervlakte van 1,5 ha, 
in gebruik bij varkenshouder 
Edward Teunissen, een mengsel 

bloemrijke akkers is toegevoegd 
aan de gerst. 
Op deze percelen is de 
Rijksregeling Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer (ANLb) van 
toepassing. Wat mooi dat de heer 
Teunissen het door ons 
beschikbaar gestelde mengsel 
heeft willen toevoegen. Ga eens 
kijken in het bos hoe mooi het er bij 
staat. Prachtige bloemen, veel 
vlinders, bijen en andere insecten. 
Op het zaad komen dadelijk allerlei 
vogels af. 
Volgend jaar kunnen we met 
Edward  gaan praten over 
akkerranden waar een 
akkerrandmengsel ingezaaid kan 
worden. Ook in het kader van de 
ANLb. Prachtige (natuur) 
ontwikkeling wat je zo samen kunt 
doen. 

d) Over de waterhuishouding 

(verdroging) is al veel gezegd en 

geschreven (zie eerdere 

publicaties o.a. van Harry 

Moorman). Wij gaan alle 

bestaande rapporten weer nader 

bestuderen en opnieuw in overleg 

met het Waterschap Rijn en IJssel. 

e) Uitvoeren van werkzaamheden 

conform wet- en regelgeving ( wat 

betreft veiligheid is hier natuurlijk 

altijd al de nodige aandacht aan 

besteed). 

Een juiste bebording in de gaten 
houden (hieronder valt ook 
verdwijning en/of vernieling). 

Wij komen tot mooie resultaten, en dat 
door de inzet van alle vrijwilligers in ons 
mooie clubverband. Zonder ondersteuning 
van onze donateurs en sponsors is dit 
alles niet mogelijk. Hartelijk dank allen. 
 
Arnold Kremer 

 


