Beste natuurvriend(in),
Zaterdag 4 november hebben veel leden van onze werkgroep en flink aantal niet-werkgroep-leden
meegedaan aan de Natuurwerkdag 2016, locatie Obbicht: daar hebben we met in totaal 32 personen
(26 volwassenen en 6 jeugdigen) onder ideale weersomstandigheden (droog, zacht en zonnig weer)
de hoogstamfruitboomgaard van de familie Salden aan de Harkhovenstraat bij Obbicht netjes
gesnoeid. Het fijnere snoeihout werd keurig op
maat geknipt en gebundeld tot flink wat
sjansen; deze sjansen worden in augustus
volgend jaar gebruikt om de sjansenoven van de
Oude Ambachten te Einighausen te stoken. Het
is onze bijdrage aan de extra lekkere vlaaien op
de Oude Ambachten...Een zestal jeugdigen heeft
zich onder de bezielende leiding van Arno Duwel
lekker kunnen uitleven aan de knotwilgen langs
de Kingbeek. Dat er enkelen met natte voeten
naar de soep kwamen, vergrootte de
feestvreugde; een onvergetelijke dag in het groen !
Samen met de 20 aanwezige leden van onze werkgroep Knotbomen hebben onze gasten heerlijk
ontspannend gewerkt in de buitenlucht en genoten van koffie, thee of chocomel met cake. Rondom
het middaguur was er de traditionele stevige
erwtensoep en lekkere tomatensoep met
balletjes; bovendien was er smakelijk
roggebrood met zult en met kaas. En bovendien
ook wederom de heerlijke en gezonde koekjes
van LU als “toetje”.
Een fotograaf van Dagblad De Limburger zorgde
ervoor dat afgelopen maandagmorgen een
prachtige foto in de krant stond met enkele
snoeiers in actie; onze Nestor Leo van Witsen
van onze “de Raad van Toezicht” mooi in beeld.
Namens de IVN-afdeling Born/Land van
Swentibold wil ik alle deelnemende leden en
zeer zeker ook onze gasten, in het bijzonder de
kinderen hartelijk bedanken voor de deelname
aan deze natuurwerkdag. Wij hopen dat het voor
iedereen een plezierige en leerzame dag is
geweest.
Speciaal woord van dank ook aan de dames die
perfect voor de catering hebben gezorgd: Henny
de Mooij, José Hoonings en Annie van Heugten;
Trudy Royen heeft via haar werk er weer voor

gezorgd dat we ruim werden voorzien van heerlijke koekjes van LU. Allemaal hartelijk bedankt voor
jullie bijdrage !
Heb je interesse om vaker lekker buiten bezig te zijn: onze snoeiploeg/werkgroep Knotbomen is van
november tot en met april actief op de derde zaterdagmorgen van de maand van 09.00 uur tot 12.30
uur. We zijn vrijwilligers, er is dus géén verplichting om iedere keer mee te doen. Vanwege de
verzekering is het wel vereist dat je lid van het IVN bent.
Op zaterdagmorgen 18 november a.s. gaan we
knotwilgen snoeien aan de Teggerweg bij
Einighausen. De Teggerweg een zeer oude
veldweg met meer dan 70 knotbomen.
Misschien heb je zelfs interesse om lid, gezinslid
of donateur van het IVN-Born/Land van
Swentibold te worden; er zijn ook regelmatig
leuke gegidste wandelingen, interessante
lezingen en boeiende excursies.
Meer vrijblijvende informatie? Kijk eens naar de
prachtige website: www.ivn.nl/born-swentibold
of bel met de coördinatoren van de werkgroep: Cas van Heugten ( overdag op kantoor: 046 – 452 88
99 of ’s avonds thuis en in het weekend: 046 – 449 20 99) of Mathie Royen (046 - 452 69 78) of met
de secretaris Arno Duwel (046 – 485 30 03).
Graag tot volgend jaar bij de Natuurwerkdag of eerder bij het IVN-afdeling Born/Land van
Swentibold
Met vriendelijke groet,

Cas van Heugten, NWD-locatiebeheerder Hoogstamboomgaard Obbicht
Coördinator Werkgroep Behoud Knotbomen
IVN-Born / Land van Swentibold
T 046 – 452 88 99 (kantoor)
T 046 – 449 20 99 (privé)
M 06 – 51 35 62 31
E info@mrvanheugten.nl

