
   

  

  

  

  

 NIEUWSBRIEF 2021- december    
Beste natuurvrienden,  

Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het ‘wel en wee’ van de stichting, zaken van de bestuurstafel, onze 

projecten, nieuwe gezichten die we mogen verwelkomen bij ’t werk in het veld. Kortom: we hopen weer wat 

wetenswaardigheden te hebben verzameld voor jullie. 

 

 

1. Van de bestuurstafel 

Na elk meerdere bestuurstermijnen vervuld te hebben nemen Rogier Grondman en Joris Ernst per ultimo december 

afscheid van ons bestuur. Gelukkig zijn ze niet geheel voor ons verloren, beiden blijven vrijwilliger en Joris zal nog de tijd 

nemen om zijn opvolger, José Lamain, nog verder in te werken op ’n aantal specifieke taken. Joris en Rogier, heel veel dank 

voor het werk dat jullie in de afgelopen jaren hebben verzet, zowel aan de bestuurstafel als in het veld.  

 

Rogier wordt als voorzitter per 1.1.2022 opgevolgd door Leo Molenbroek en Joris zoals gezegd door José Lamain.  

Beiden hebben zich in vorige nieuwsbrieven al voorgesteld. Leo maakt na zijn ‘snuffelperiode’ alweer een half jaar deel uit 

van het bestuur. José loopt ook al een tijdje mee als aspirant-bestuurslid en zal per 1.1.2022 formeel toetreden. We zijn erg 

blij met jullie komst in het bestuur ! 

 

2. Spieker Kössink 

In oktober meldden we al de gesprekken met Geldersch Landschap en Kasteelen over een eventuele overname van spieker 

Kössink. Inmiddels is de kogel door de kerk: begin december kwamen we tot overeenstemming. Op 16 december is de akte 

gepasseerd bij de notaris en werd het eigendom overgedragen. Daarmee kwam een einde aan meer dan 60 jaar beheer en 

onderhoud van dat unieke stukje cultureel erfgoed. We moesten een klein traantje wegpinken maar we zijn er van overtuigd 

dat het spieker bij GLK in goede handen is. 

 

       
  Mooi in de verf opgeleverd    Overdracht van de sleutel En een en toast op de toekomst van  

       aan Peter van den Tweel het gebouw  

       Directeur GLK  

 

 

3. Vlasoven 

Ook de vlasoven is inmiddels terug op z’n oorspronkelijke plek in het Woold. Begin december begon de St. Vlasoven te 

Veene de werkzaamheden met het ontmantelen van de oven. Pannen en gebinten werden verwijderd en de funderingen.  

werden verstevigd. Daarna werd de oven op een dieplader getakeld en verplaatst naar het Woold.  

 

      
 Ontmanteld en klaar voor transport    Of ie er nooit gestaan heeft: ‘zand erover’ 

 

 



   

3. Vrijwilligers: Nieuwe gezichten 

De Winterswijkse ‘brigade’ groeit en bloeit. Opnieuw mochten we, in de persoon van Wil van den Hoven, iemand 

verwelkomen. Bij deze stelt hij zich kort voor: 

 

Sinds kort ben ik als vrijwilliger aan de slag bij de Van der Lugt Stichting. Een goede reden dus om me even voor te stellen. 

Mijn naam is Wil van den Hoven. Ik woon in Boskoop (Zuid-Holland) maar verblijf een 

groot deel van het jaar in onze recreatiewoning in 't Kooiveld, fraai gelegen bij het 

Meddose Veen. Sinds mijn pensionering heb ik meer tijd gekregen voor 

vrijwilligerswerk. Zo werk ik nu voor Staatsbosbeheer in het Bentwoud, een 800 

hectare groot recreatie- en natuurgebied tussen Boskoop en Zoetermeer. 

Daarnaast ben ik actief in de Houthakkersgroep van Boskoop voor onderhoud aan 

deze cultuurhistorische elementen in het polderlandschap. Verder ben ik ook 

nog eens gastmedewerker bij Naturalis waar ik meehelp aan het collectiebeheer 

van insecten. U begrijpt het al, ik ben niet iemand die makkelijk stil zit. Via een KNNV 

werkdag in de steengroeve ben ik in contact gekomen met vrijwilligers van de Van 

der Lugt Stichting en heb vervolgens Henk Graven benaderd of ik eens kon 

meedraaien. Met veel plezier dus. Het actief en vooral gezellig samenwerken met 

een groep in de buitenlucht sluit mooi aan bij mijn passie voor natuur(bescherming), 

mijn interesse voor vogels en insecten en mijn voornemen om de prachtige plekjes 

in de Achterhoek te leren kennen. Tot in het veld, Wil. 

 

4. Project Winterjassen 

In oktober maakten we al melding dat we voor ons kledingproject een mooie donatie mochten ontvangen van de LIONS club 

Lochem-Berkelland-West.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

  Werkoverleg                Oossinkbos  

Inmiddels is iedereen voorzien van een veilige en warme jas. En bij het korter en dus kouder worden van de dagen hebben 

de jassen al hun waarde in de praktijk bewezen. En niet alleen tijdens het koffiedrinken want er is de afgelopen flink 

gebikkeld.  

  

  

             

    

 

 

    

D’N Leeg’n Könningsstool        ‘Om en om’ knotten  

         

Top werkweertje     Deze vrijwilliger wil graag anoniem blijven               



   

5. Project “E” gereedschap 

Verzekeringsmaatschappij OVM bood klanten de mogelijkheid om voor een goed doel een project aan te dragen voor 

financiële steun. Uiteraard zijn en vinden we ons zelf een goed doel, we zijn niet voor niks een ANBI-organisatie.  

Onze vrijwilligers Gerrit Harbers en Sjoerd v.d. Werf (beiden klant bij OVM) kwamen onafhankelijk van elkaar met de 

melding dat ze bereid waren om zich sterk te maken voor een projectaanvraag. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een project 

voor elektrische zagen en ander e-handgereedschap. Elektrisch gereedschap geeft geen CO-2 uitstoot, is 

geluidsvriendelijker, kost geen dure benzine en is dus duurzamer. Vergezeld van een begroting en een goede 

onderbouwing is de aanvraag inmiddels ingediend en geaccepteerd. Medio januari volgt bericht of de aanvraag 

gehonoreerd wordt. Gerrit en Sjoerd: dank voor het meedenken ! 

 

Nog meer “E“ nieuws. 

St. Landschapsbeheer Gelderland bood vrijwilligersgroepen de kans om een elektrische motorzaag in permanente bruikleen 

te krijgen. Daar hebben we op ingeschreven en inmiddels zijn we in het gelukkige bezit van zo’n machine. 

 
 

. 

6. Stoeltjes 

We hebben voor de rustpauzes in het veld een partij stoeltjes aangeschaft. Niet dat ze lui zijn, onze vrijwilligers, verre van 

dat ! Maar na een paar uurtjes werken is het toch wel lekker om even uit te rusten op een comfortabel stoeltje.  

      
 

 

7. Uilenkasten 

Op verschillende terreinen hebben we al jaren nestkasten hangen. Kasten voor de Steenuil, de Bosuil en de Torenvalk. 

Elke type kast is gebouwd en aangepast aan de ‘woningvoorkeuren’ van de verschillende vogels. Omdat we weten dat de 

Bosuil in de directe omgeving voorkomt hebben we recent een bosuilenkast opgehangen op ons terrein Beelaertsbos bij 

Barchem. Ook zijn alle kasten weer gecontroleerd, schoongemaakt en voorzien van nieuw nestmateriaal.   

        
Bosuilen kast Beelaertsbos   De (hopelijk) toekomstige bewoner, de Bosuil   

 

  



   

8. Beheer en onderhoud 

Het werkseizoen is sinds september alweer volop aan de gang. Gelukkig konden we tot medio december nog met relatief 

grote groepen werken. Vanaf eind december wordt i.v.m. de nieuwe Corona-maatregelen alleen nog maar in duo’s gewerkt. 

Hopelijk kunnen we na ’t einde van deze lockdown weer ‘meters maken’ met z’n allen, wel zo gezellig !  

 

Veel zaagwerk en nog meer sleepwerk met tak- en tophout. 

 

    
Rond de poelen op D’N Leeg’n Könningsstool worden de elzen en wilgen verwijderd om de lichtinval de verbeteren. 

 

    
Op terrein Oossinkbos werd de Amerikaanse vogelkers verwijderd 

 

 

   

Op terrein Oedingsebeekdal worden de (uitheemse) Noorse Esdoorns verwijderd.  

 

    
 

Met 5 man flink aan de bak bij het laden   10 seconden voor 1 man om het af te voeren 

van de kipper  



   

 

 

 

Op moment van schrijven zijn de kerstdagen 2021 alweer bijna voorbij en kijken we uit naar wat het nieuwe jaar 2022 ons 

gaat brengen. Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer gezond en wel bij het werk in het veld in onze mooie Achterhoek ! 

 

 

 

 

 

Het bestuur wenst iedereen een gezellige jaarwisseling, vooral veel gezondheid en een mooi groen 2022. 

We zien jullie graag weer op onze terreinen. 

 

 

Rogier Grondman, Joris Ernst, José Lamain, Leo Molenbroek, Huub te Welscher, Wesley Smeier, Henk Graven 


