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Nieuwsbrief januari 2022 

 
Het bestuur wenst u allen een heel ge-

lukkig, groeizaam en gezond 2022!! 

 

Van de voorzitter. 

Het eerste half jaar zit er zo ongeveer voor 

mij op als voorzitter van de Stichting 

Vrienden van het Wehlse Bos en Land-

schap. Met behulp van de overige bestuurs-

leden komt er voor mij langzamerhand een 

duidelijker inzicht wat er allemaal te doen 

staat. En dat is toch behoorlijk wat! Elke 

week is er weer een object, vraag of bezig-

heid waarop actie moet worden onderno-

men. Zowel intern als extern is er van alles 

te doen. Plannen maken voor de toekomst 

van ons bos, investeringsplannen voor ge-

reedschappen en werktuigen om het zware 

boswerk te vereenvoudigen, organiseren 

van het een en ander, contacten onderhou-

den met allerlei betrokkenen zoals SLG, 

gemeente, groene vrijwilligers, enz., moge-

lijkheden van subsidies en sponsoring on-

derzoeken via SBNL en RABO-

clubsupport. De deelname aan het RABO-

clubsupport heeft in 2021 weer een mooi 

bedrag opgeleverd. De “cheque” is per-

soonlijk overhandigd tijdens de koffie in 

de kantine. Dank aan iedereen die zijn of 

haar stem aan ons gegeven heeft!!  

Ten gevolge van wijzigingen van wettelij-

ke voorschriften en regelingen moeten we 

onze voertuigen laten registreren en van 

kentekens voorzien. Naar aanleiding van 

de nieuwe WBTR wet moeten de statuten  

 

 

 

 

worden herzien en de UBO-registratie  

moet op orde. Gelukkig hebben we kundi-

ge mensen in ons bestuur zodat er alle ver-

trouwen is dat het helemaal goed komt.  

Op 11 december werden we geconfron-

teerd met het overlijden onze vrijwilliger 

Harrie Reijmer. Op weg naar ‘t Jagershuis 

om te gaan werken werd hij getroffen door 

een hartstilstand. Op 15 december hebben 

we afscheid van hem genomen en we heb-

ben met een kleine afvaardiging (ivm de 

corona maatregelen) de uitvaartceremonie 

bezocht.  “Niemand had dit verwacht, ’s 

morgens vroeg van huis en ’s avonds niet 

meer thuis” stond heel treffend op de kaart. 

We hebben een echte natuur- en bosvriend 

verloren! 

 

Onze sponsoren, donateurs en andere 

betrokkenen. 

Zonder uw (financiële) ondersteuning kun-

nen wij onze mooie Wehlse bossen niet 

onderhouden. Eind februari / begin maart 

zal, voor de donateurs die een machtiging 

hebben afgegeven, de bijdrage voor 2022 

afgeschreven worden. Degenen die geen 

machtiging hebben gegeven, verzoeken wij 

het toegezegde geld over te maken op onze 

bankrekening NL64RABO0157299341.  

Heel veel van u ontvangen deze nieuws-

brief al per mail. Dit is voor ons en voor 

het milieu een flinke besparing. Indien u 

onze nieuwsbrief ook per mail wilt ont-

vangen, stuur dan even een mailtje naar 

info@vriendenwehlsebos.nl. Uw mailadres 

wordt dan aan de lijst toegevoegd en u 

ontvangt de volgende nieuwsbrief digitaal. 

 

Helaas moesten we ook dit jaar de tradi-

tionele midwinterhoornwandeling weer 

afgelasten. 
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Werk in Wehlse bossen. 

Elke zaterdag wordt er volop gewerkt in de 

Wehlse bossen. Door de corona hebben we 

regelmatig e.a. moeten aanpassen. Werken 

in kleinere ploegen op afstand van elkaar 

en de koffiepauze gesplitst in 2 groepen. 

Vaak buiten koffiedrinken op de werkplek 

of onder het afdak en binnen met maximaal 

4 personen aan 2 tafels. Zowel op het land-

goed Stilliwald als op ’t Jagershuis wordt 

volop gezaagd, geplant, gemaaid, uitgeboet 

en opgekroond. Ook is er wekelijks aan-

dacht voor het schoonhouden van ons 

prachtige bos en onderhoud aan banken en 

bruggen. Op het Stilliwald hebben we de 

afgelopen tijd enkele percelen naaldhout 

uitgedund,  de oprijlaan naar de camping 

nog eens grondig opgeschoond aan weers-

zijden en houtopstanden aan de buitenkant 

van meerdere bospercelen weggehaald ivm 

lichtinval en overhangen op gras 

 

 

land/spoor. De aanplant in het parkbos bij 

’t Jagershuis is over het algemeen goed 

aangeslagen.  

Binnenkort zullen daar de vorig jaar  gepo-

te stinzen hun kopjes weer boven de grond 

steken en kunnen we later van de bloe-

menpracht genieten. Er staan bijna 3000 

stuks plantgoed ingekuild te wachten om 

geplant te worden op de percelen waar 

voorheen “kaalslag” is gepleegd ivm sterf-

te van bomen tgv droogte en aantasting 

door de letterzetter.  

De verkoop van brandhout loopt zeer goed. 

Dat wil zeggen, de aanvragen zijn er volop, 

echter geschikt hout is minder voorhanden. 

We hebben (gelukkig) bijna geen storm 

gehad in 2021 en dus is er weinig valhout 

beschikbaar. De wachtlijsten lopen op…. 

Twee zaterdagen in december hebben we 

kerstbomen verkocht die op twee percelen 

eiken als tussengroei staan. We waren 

waarschijnlijk een beetje laat, maar toch 

heeft het redelijk gelopen met de verkoop. 

Ruim 50 bomen zijn van eigenaar gewis-

seld en hebben hopelijk gezelligheid in een 

aantal huiskamers gebracht.  

Nieuwe meewerkende vrijwilligers zijn 

zeer welkom! 
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