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Nieuwsbrief november 2022 

 
Beste donateurs en vrijwilligers. 
Hier de laatste nieuwsbrief in ons jubileum-

jaar “25 JAAR STICHTING VRIENDEN 

VAN HET WEHLSE BOS EN LAND-

SCHAP”. 

Dit jubileum hebben we uitgebreid mogen 

vieren. Ten eerste met een uitje van alle 

vrijwilligers met partner naar de Floriade in 

Almere. Afgesloten met een voortreffelijk 

en gezellig diner bij Reuring in Wehl. Ook 

werd hier ons clublied, op muziek gezet met 

video door Joop Boxstart, Theo Scholten en 

Jan Meulenbeek, gepresenteerd. (zie onze 

website)  

Op 11 september was er een open dag 

rondom het Jagershuis met een groot aantal 

houtgerelateerde stands en attracties voor 

dekids.  

 

 
 

Het bezoek was overweldigend met als 

extraatje prachtige zonnig weer! Ook de 

demonstraties met de “antieke” bandzaag in 

de zagerij en de rondrit met de paardenkoets 

werden zeer goed bezocht en positief 

ervaren. 

 

KERSTBOMEN VERKOOP 

Ook dit jaar zullen geven we u weer de mo-

gelijkheid om een grote of kleinere 

kerstboom bij ons te kopen. Op 10 en 17 de-

cember zullen we vanaf 9.00 uur voor u 

klaarstaan bij een perceel kerstbomen (tus-

sen de  Peppels) aan de Heikantseweg. De 

verkoop gaat door tot 15.00 uur. U kunt zelf 

een boom uitzoeken, afzagen of rooien. Ge-

reedschap en hulp is aanwezig! 

 

  
 

Onlangs heeft een aspirant vrijwilliger/ ma-

chinist al de zitting van onze Monitou uit-

geprobeerd. 

 

RABO CLUB SUPPORT. 

Ook dit jaar deden wij weer mee aan de jaar-

lijkse actie RABO-Bank CLUB SUPPORT. 

Dankzij uw, en vele andere, stemmen op 

onze club hebben wij een prachtig bedrag 

mogen ontvangen.  

 

Dank aan de RABOBANK en allen die op 

ons stemden. 
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MIDWINTERHOORN WANDELING 

Onze traditionele midwinterhoorn wande-

ling op het landgoed ’t Jagershuis zal na een 

periode van 2 jaar afgelastingen i.v.m. Co-

rona dit jaar plaatsvinden op 2e kerstdag, 26 

december. Midwinterhoornblazers van 

d’OldeRoop en ook van de Oudheidkundige 

Vereniging Wehl zullen de melancholische 

klanken van hun midwinterhoorns vanaf 

14.00 tot 16.00 uur in het bos laten klinken. 

 

 
In de kantine bij de werkschuur zijn erwten-

soep, glühwein en andere consumpties ver-

krijgbaar. 

 

Onlangs hebben enkele Syriërs bij ons op 

zaterdag geholpen. In het kader van de inte-

gratie en taal oefening was de vraag geko-

men of zij enkele keren mochten meewer-

ken. Dit was een zeer plezierige ervaring. 

Het waren harde werkers met inzicht en tus-

sendoor werd er behoorlijk gekletst. Ook 

onze vrijwilligers hebben nog taalles Ara-

bisch van de mannen gehad! 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN: COR 

Als nieuwkomer bij de ‘Vrienden van het 

Wehlse bos’, wil ik me graag voorstellen. 

Ik ben Cor Gertzen, geboren in Didam en 65 

jaar oud. 

Ben bijna 40 jaar getrouwd met Truus en sa-

men hebben we 2 dochters. 

Mijn hobby’s zijn in de zomer toerfietsen 

met leeftijdsgenoten en ‘s winters moun-

tainbiken in het bos. 

Ook ben ik voetbal liefhebber en heb al ja-

ren een seizoenskaart van de Graafschap. 

Ik ben ruim 40 jaar varkenshouder geweest 

en aangezien wij geen opvolging hadden, 

hebben wij het bedrijf in januari 2021 ver-

kocht. Wij wonen nu met plezier aan de 

rand van Doetinchem op de Huet. 

Omdat ik graag in de natuur werk en ook 

voor de sociale contacten, ben ik sinds een 

half jaar vrijwilliger bij de ‘Vrienden van 

het Wehlse bos’ 

Daarnaast werk ik ook ca 15 uur in de week 

bij de Isolatieshop in Zevenaar, als klusjes-

man. 

Natuurlijk hoop ik dat ik dit nog jaren in 

goede gezondheid en met veel plezier mag 

voortzetten. 

 

Groet Cor. 

 



    

 

 

 


