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Wereldnieuws van  
VOORJAARSEDITIE  

   

 

 

    

   

 

    

  

 

  

5  m a a r t  2 0 2 1  
Bomenlijst vriendschapsbomen  
nu “hufterproof” 

Vorig jaar werden twee mooie lijsten 
geplaatst, gemaakt door Rob 
Schuerman uit Wouw. Na een week 
lag er één totaal vernield op de 
grond. Dankzij Rob zijn er nu nieuwe 
lijsten gekomen. Vervaardigd van 
polycarbonaat en daardoor 
toekomstbestendig. De bomenlijst 
prijkt weer op het informatiebord in 
“De Nieuwe Wereld”. 

6  j a n u a r i  2 0 2 1  
Jaarrekening 2020 inzichtelijk 
op de website 

Als Stichting dienen wij ons te 
verantwoorden naar onze donateurs 
toe. Vandaar dat wij in deze 
Nieuwsbrief aangeven dat de 
jaarrekening van 2020 inzichtelijk is 
op onze website namelijk 
www.nieuwewereld.eu 

 

1 3  j u n i  2 0 2 1  
Pinny Fair – Engelse fair in 
Wouwse Plantage 

Zondag 13 juni, 10 – 17 uur, wordt er 
een Engelse fair gehouden op het 
activiteitenveld van de Natuurpoort.  
De toegang is gratis. Meer info is te 
vinden op www.pinnyfair.nl. Dit 
natuurlijk wel onder voorbehoud 
want corona kan altijd nog roet in het 
eten gooien. Desondanks wil W3W 
jullie deze leuke tip niet onthouden. 

 INSEKTENHOTEL 

Dit insektenhotel is gemaakt door de jeugd- 
natuurgroep van Wouwse Plantage. In de 
gaatjes zitten eitjes, waaruit bij een gunstige 
temperatuur een volledig insect komt en 
deze is voor elke soort anders. Eerst komen 
de mannetjes en daarna de vrouwtjes. 
Hopelijk heeft de strenge vorstperiode niet 
al te veel schade aangericht. 
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Maarts Viooltje 
Deze mooie paarse vroegbloeier laat nog even op zich 
wachten (na half maart). Dit viooltje is belangrijk omdat er 
in deze periode nog maar weinig wilde planten bloeien en 
daarom van groot nut voor de eerste insecten. Wel kan er 
in het bos al genoten worden van krokussen, 
sneeuwklokken en de vroegeling. 

 

Onderhoud van De Nieuwe Wereld door 
de bosploeg. 

Coronabeperkingen beïnvloeden ook het onderhoud van 
De Nieuwe Wereld. In december zijn we thuisgebleven. 
In januari zijn er, met een beperkte groep en voldoende 
afstand, 300 nieuwe beukjes aangeplant omdat er een 
aantal verdroogd waren. Ook in februari is er gesnoeid 
en geharkt. Boompjes zijn verplant om de jonge hagen 
licht en ruimte te geven om te groeien. Dit alles op een 
verantwoorde manier. Gelukkig is iedereen nog steeds 
enthousiast om mee te helpen met bakkie koffie erbij en 
complimenten van passerende wandelaars. 

 

 
Wist je dat de 
eerste 
aardhommel 
(koningin)  al 
gespot is in De 
Nieuwe 
Wereld? 
 

Lente in De Nieuwe Wereld 

In 2019 is het bos flink op de schop genomen en toegankelijker gemaakt voor het publiek. In 
2020 hebben menigeen kunnen kennismaken De Nieuwe Wereld en zijn vernieuwde indeling. 
Het bos is zo aangepast dat bestaande bomen meer ruimte hebben gekregen. Er zijn open 
plekken gemaakt met een eigen thema en op die plekken ontstaat nieuw leven. Kortom De 
Nieuwe Wereld waar verleden en heden harmonieus samenkomen. Het bos ontwaakt nu 
langzaam uit zijn winterrust en met de lente in het vooruitzicht zal het weer goed toeven zijn in 
het bos dus kom in deze periode echt eens een keertje kijken en geniet. 

      

O n t d e k  d e  f l o r a  e n  f a u n a :  

Nieuwsgierig naar wat er leeft in de Nieuwe Wereld? Lees het op 
onze website www.nieuwewereld.eu en ga zelf op ontdekking in De 
Nieuwe Wereld. Mooie foto’s zijn altijd welkom en mogen gemaild 
worden naar derdewereldbos@gmail.com 


