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4  s e p t e m b e r  2 0 2 0  
Huiskamer de Spil ontmoet 
de Nieuwe Wereld 

Een aantal mensen van de 
Huiskamer van de Spil bezochten de 
Nieuwe Wereld ter kennismaking. 
Adrie Goorden trad op als gids en 
dat samen met de bosploeg. Onder 
het genot van koffie of thee met cake 
werd verteld over de historie en het 
ontstaan van de Nieuwe Wereld. 
Een geslaagde ochtend en zeker 
voor herhaling vatbaar. 

2 0  s e p t e m b e r  2 0 2 0  
Roosendaal danst! 
te gast bij Natuurpoort  

De Nieuwe Wereld, onderdeel van 
de Natuurpoort, nam hieraan deel. 
Verspreid over het terrein waren er 
een vijftal dansacts van Roosendaal 
Danst!. Dans en natuur werden op 
bijzondere manier verbonden. Door 
corona kon maar een beperkt aantal 
mensen komen kijken maar zij 
hebben ten volle genoten van deze 
mooie dansmiddag. 

6  n o v e m b e r  2 0 2 0  
Natuurwerkdag vanwege 
corona afgelast  

Deze dag zou W3W haar jaarlijkse 
Natuurwerkdag houden als 
onderdeel van de Landelijke 
Natuurwerkdag, een initiatief van 
LandschappenNL. Helaas is deze 
Natuurwerkdag dit jaar afgelast door 
de huidige coronamaatregelen, wat 
jammer is vanwege het 20 jarig 
bestaan in 2020. Hopelijk kunnen we 
in november 2021 wel aan de slag.   

 RABOCLUBSUPPORT 2020 

Het bestuur van W3W is blij verrast met het 
bedrag dat is ingezameld tijdens de 
RaboClubSupport 2020 en bedankt 
iedereen die op ons heeft gestemd. Met 
deze bijdrage kunnen wij ons 
bestedingsdoel, namelijk het onderhoud van 
de Nieuwe Wereld, realiseren. 
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Ontdek de Natuurpoort 
Sinds 2019 heeft Wouwse Plantage officieel een 
Natuurpoort. Dankzij dit project is ons bos omgetoverd in 
de Nieuwe Wereld. Kom kijken naar dit mooie resultaat of 
ontdek de omgeving al wandelend of op de fiets. 

W e b s i t e :  w w w . n i e u w e w e r e l d . e u  

 

Toegankelijkheid van De Nieuwe Wereld 

 

Een boswandeling is als je goed ter been bent geen 
probleem maar wat als je dat niet bent? 

Met de aanleg van de Nieuwe Wereld is hier op 
ingespeeld en zijn er paden zo aangepast dat ze 
geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Zo kunnen meer 
mensen genieten van een uitstapje in deze mooie 
omgeving. 

 

 
Wist je dat in De 
Nieuwe Wereld 
een kunstwerk 
staat van Pieter 
Obels? 
 

Vriendschapsbomen 

 

Gezien de grote interesse voor vriendschapsbomen zijn er voorlopig geen meer beschikbaar. 

Goed nieuws is dat het bestuur van W3W besloten heeft om het aantal vriendschapsbomen 
uit te breiden. Aan het einde van dit jaar zullen Peter van de Sanden en de bosploeg aan de 
slag gaan om nieuwe bomen vrij te maken. We houden jullie op de hoogte. 

 

K e r s t g r o e t :  

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden.  
2020 zal de boeken ingaan als het jaar van corona.  
Het bestuur van W3W wenst jullie lezers desondanks fijne feestdagen 
en het beste voor 2021. En blijf in goede gezondheid… 


