JAARFEEST 14 SEPTEMBER 2019
Ook in het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet op het gebied van onderhoud van het
landschap, het beschermen van de flora met inventarisatie en onderzoek, het organiseren
natuureducatie, monitoring van vogels, het onderhouden en renoveren van de Heemtuin en
houden we Wijk opgeruimd. Daarnaast houden we de gemeente scherp op gebied van groen.
Ook zijn er mooie activiteiten georganiseerd voor iedereen in Wijk bij Duurstede, die de
natuur een warm hart toedraagt.
Om als bestuur onze waardering voor al die vrijwillige inzet te laten blijken en gezellig samen
te zijn, organiseren we net als vorige jaar een jaarfeest op Landgoed Het Lange Broek aan de
Gooyerdijk.
Het weer werkte op deze dag geweldig mee. De rondleiding op het terrein werd hiermee een
prachtige wandeling. Als landgoedeigenaar vertelde Hanneke Hietink over de
wordingsgeschiedenis en de manier waarop ze de begroeiing van het gebied terug proberen te
brengen tot meer diversiteit. De werkgroep Landschapsbeheer is behulpzaam bij het
onderhoud door de ca 300 wilgen op het terrein regelmatig te knotten.

Na de rondleiding werd de BBQ aangestoken en genoot iedereen van een uitstekend
verzorgde maaltijd. Met alle geanimeerde gesprekken, al dan niet over allerlei
verenigingszaken, was het een heel gezellige avond.

Gonny en Linda bedankt voor de organisatie. Hanneke bedankt voor de organisatie en de
gastvrijheid.

OOGSTFEEST EN KLEURRIJK WIJK
Zaterdag 31 augustus 2019 waren we bij het Oogstfeest in Cothen. Een heel goed
georganiseerde dag, waarbij de feestvreugde nog versterkt werd door het prachtige weer.
Omringd door boeren, koeien, uilen, een hoornblazer, een touwslager en een schaapskudde
deden we goede zaken
met onze uitverkoop van
natuurherkenningszaken.
Ook de zelfbouw
vogelhuisjes gingen grif
over de toonbank. Het
was een genoegen daar
in de kraam te staan, het
oogstfeest mee te
beleven en mensen te
vertellen over de
activiteiten van onze
vereniging.

Op 7 september stond onze kraam op Kleurrijk uit in Wijk. Ook hier hadden we voldoende
belangstelling. Het was gelukkig nog redelijk goed weer. Er vielen wel enkele heftige
regenbuien, maar alles in onze kraam bleef gelukkig droog.

.

JUBILEUMBOMEN

Aansluitend op de onthulling van het informatiebord in de heemtuin zijn er bordjes geplaatst
bij twee van de drie bomen, die de vereniging ter gelegenheid van het jubileum aan de
gemeente cadeau gedaan had.
De bomen bij het Anker in Wijk en bij het kerkje in Cothen hebben nu zo'n bordje. Als de
bouwwerkzaamheden bij de Piet de Springerschool klaar zijn komt er ook een boom met
bordje in Langbroek. Via de QRcode vindt het publiek meer informatie onze website.

WINTERWANDELING 2019
Winterwandeling ‘Binnenduin en Veenplas’

Op
zondag 6 januari 2019 gingen 20 deelnemers op pad voor de winterwandeling. Dit jaar liep de
wandeling vanaf pannenkoekenhuis Bergzicht over bospaden door het midden van het
landgoed Den Treek-Henschoten ten zuiden van Amersfoort.
Een mooi gebied met bos, heuveltjes van de binnenduinen, akkers en een fraaie veenplas.

Aan het eind van de wandeling werd er gezellig nog wat gegeten/gedronken in het
pannenkoekenhuis.
Voor meer foto's:
wbd 190106 wandeling

FILM HET WAD
In 2017 heeft de VNMW in samenwerking met het Calypso theater filmmaker Ruben Smit
naar Wijk bij Duurstede gehaald met de film ‘De Levende Rivier’. De avond was een groot
succes, mede door de inleiding verzorgd door Ruben en de presentatie die hij daarna gaf over
het maken van de film.
De nieuwe film van Ruben, "Het Wad, overleven op de grens van land en water" is
momenteel in veel theaters te zien. Op 18 december is de film in Calypso gedraaid zonder
extra programma. Op 2 januari werd de voorstelling herhaald met opnieuw een behoorlijk
gevulde zaal. Deze avond was er een inleiding door ecoloog, cameraman en editor Melchert
Meijer zu Schlochtern, de rechterhand van regisseur Ruben Smit. Hij vertelde enthousiast
over het landschap van de Wadden en wat er allemaal nodig geweest was om die mooie
natuuropnames te maken.
De film laat in prachtige beelden zien hoe bijzonder maar ook kwetsbaar dit unieke gebied is.
Het ecosysteem wordt in beeld gebracht van heel kleine organismen onder aan de
voedselketen als kiezelwieren en schelpdieren tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond
boven in de voedselketen.

Over Melchert: "Ik ben een gedreven ecoloog, natuurfotograaf en filmmaker. Binnen het
WAD team ben ik cameraman, maak ik timelapsen, film ik met drones en werk ik in de
postproduction. In eerdere producties ‘Schatkamer van de Veluwe’ en ‘Levende Rivier’ heb
ik hele mooie filmavonturen beleefd. De wadden geven nog meer wildernisgevoel en werken
als cameraman voor WAD is daarmee ook echt een belevenis. Zo lag ik voor het filmen van
grijze zeehonden naast vechtende bebloede mannen van ruim 300 kilo zwaar. Dat maakt wel
indruk…! Rottumeroog en Rottumerplaat zijn mijn favoriet. Daar kan ik het dichts bij het
wildernisgevoel komen en bedenken hoe de Wadden eruit zouden zien als de mens geen
invloed heeft. Daar kan ik vastleggen hoe groots, weids en dynamisch de Wadden eigenlijk
zijn."
Na afloop werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage in de
extra kosten voor de aanwezigheid van Melchert in de hoed van Frans te deponeren.

JAARFEEST 2018

Afgelopen jaar is er weer veel werk verzet en zijn mooie activiteiten
georganiseerd! We dragen bij aan onderhoud van ons prachtige landschap,
beschermen flora met onderzoek, organiseren natuureducatie, verzorgen
monitoring van vogels, onderhouden de Heemtuin, houden Wijk opgeruimd en de gemeente
scherp op groen. Om onze waardering voor al die vrijwillige
inzet te laten blijken en gezellig samen te zijn, organiseerden we een
jaarfeest!
Dat vond op 22 september plaats op Landgoed Het Lange Broek, Gooyerdijk 7A . Op het
programma stonden: rondleiding op het landgoed, buitenspelen, borrelen en eten.
De vereniging bood een BBQ en drankjes aan. De deelnemers zelf brachten klein gerechtjes

of hapjes mee. Helaas was het een regenachtige dag, maar ondanks dat hebben de deelnemers
zich prima vermaakt.

Het feestcomité bestond uit Linda Horst, Egbert Meindertsma en Niek van Staaden
Verslag van de winterwandeling 2018

