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Vriendschapsbomen zijn 
tegenwoordig erg geliefd 

Op dit moment staan er zo’n 40 
Vriendschapsbomen in het bos en 
allemaal zijn ze verkocht. Gelukkig 
hebben we geen tekort aan bomen 
in dit bos. René Poppe en Peter vd 
Sanden gaan binnenkort weer kijken 
welke bomen als Vriendschapsboom 
beschikbaar gesteld kunnen worden 
en zo een ereplaatsje in De Nieuwe 
Wereld krijgen.  

Dansen in de natuur –            
zaterdag 19 september 2021 

Het thema was Dansen met kunst. 
Voor het publiek een mooie 
wandeling in het najaarszonnetje 
met diverse dansacts in het dorp, 
langs de leemputten, in de Nieuwe 
Wereld, op het veld met zelfs een 
dansworkshop in de tent. Dit alles 
werd vastgelegd door meerdere 
kunstenaars. Georganiseerd door 
Roosendaal Danst! i.s.m. de 
Natuurpoort en volgens het publiek 
weer voor herhaling vatbaar. 

Landelijke Natuurwerkdag -           
zaterdag 6 november 2021 

Hoera de Natuurwerkdag editie 2021 
gaat door!!! De Landelijke 
Natuurwerkdag is een initiatief van 
LandschappenNL.  

Wat gaan we doen? In ieder geval 
een Vogelkijkscherm maken en bij 
Vriendschapsbomen paaltjes 
vervangen en opnieuw nummeren. 

Zin om mee te doen? Kijk voor meer 
info op natuurwerkdag.nl en meld je 
aan. 

 

WAT LEEFT ER HIER? 

De Vlindertuin blijft één van de visitekaartjes 
van De Nieuwe Wereld. En van 2021 kan 
gezegd worden: Een goed jaar voor 
vlinders. Mooi is dat er in september heel 
veel dagpauwogen te zien zijn. Een lust 
voor het oog. Wat kan de natuur toch voor 
bijzondere verrassingen zorgen. 
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Even voorstellen: 
Mijn naam is Lauran Gorissen, al 53 jaar woonachtig in 
Wouwse Plantage. Ik ben in 1944 in Wouw geboren en 
na mijn huwelijk naar Wouwse Plantage verhuisd, waar ik 
met veel plezier woon.  

Ik doe nog allerlei vrijwilligerswerk in het dorp, zo zit ik in 
de Buurtpreventie, ruim ik regelmatig het zwerfvuil op en 
doe ik beheertaken op het kerkplein en het kerkhof en 
natuurlijk zit ik in de bosploeg van De Nieuwe Wereld. 

 

 

Mijn werkzaamheden in De Nieuwe 
Wereld 

In het begin werd ik betrokken bij ad hoc-activiteiten 
zoals bomen zagen en houtsnippers verdelen. Vanuit 
mijn arbeidsverleden, ambtenaar bij de WVS, weet ik 
veel van groen en planten. Dat komt me hier in het bos 
goed van pas. Ik kan met alle gereedschappen omgaan 
en heb veel kennis van de planten. Maar bovenal is het 
gezellig met de andere bosploegleden. We drinken 
samen gezellig koffie en hebben leuke gesprekken. Ik 
kijk er elke keer naar uit om naar De Nieuwe Wereld te 
gaan. 

 

 
Interview met 
een vrijwilliger 
van de 
bosploeg. 
 

Dringende oproep, Rabobank ClubSupport 2021. 

 

Stichting Wouw voor de Derde Wereld heeft zich aangemeld als deelnemer aan de Rabobank 
ClubSupport 2021 en doet een oproep aan de contacten die klant zijn bij de Rabobank. 

U kunt als contact van Stichting W3W eenvoudig meehelpen bij het vergroten van het 
financiële budget van Stichting W3W. Door maximaal 2 van de 5 van u toebedachte stemmen 
uit te brengen op Stichting W3W (Categorie: Natuur & Milieu). De drie overige stemmen dient 
u dan uit te brengen op andere verenigingen van uw keuze (steeds maximaal 2 stemmen per 
vereniging). Voorwaarde om te kunnen stemmen is dat u als klant van de bank als lid 
geregistreerd staat bij de Rabobank. 

Vanaf 5 t/m 24 oktober kunt u vervolgens uw stemmen uitbrengen. Lees alles nog eens na op 
de website rabo-clubsupport.nl en breng uw stem uit op Stichting W3W. 

 

Bij voorbaat dank, Stichting Wouw voor de Derde Wereld  

 

 


