Nieuwsbrief najaar 2014
Uitbreiding bestuur, kandidaten gezocht
Het bestuur van de Vereniging Bos en Kuil heeft, rekening houdend met carnaval en krokusvakantie,
de datum voor de algemene ledenvergadering vastgesteld op donderdag 26 februari 2015. Behalve
de vaste onderdelen als notulen en financiën komt daar ook de bestuurssamenstelling aan de orde.
Het huidige bestuur van 5 man zou veel meer willen doen dan we nu kunnen. Dat heeft te maken
met de beperkingen die het beperkte aantal met zich meebrengt. Daarom zijn wij op zoek naar
uitbreiding en versterking. Immers vele handen maken licht werk. Dat geldt ook voor de activiteiten
van de vereniging. Het bestuur komt op de eerste donderdag van de maand bijeen in De Wieken in
Molenhoek. Daarna doet ieder de afgesproken taak. Soms alleen, soms in samenwerking met een
medebestuurder. Dat is een kwestie van onderling overleg. En op de volgende vergadering bekijken
we het resultaat. Het zijn lang niet altijd zaken die binnen een maand geregeld moeten worden. Veel
zaken lopen soms wel maanden door. Tijdens de vergaderingen houden we elkaar op de hoogte van
de vorderingen. U hoeft geen schroom te hebben om zich te kandidaat te stellen. De zittende
bestuursleden nemen u graag onder de arm om u wegwijs te maken in alles wat in het Lierdal speelt.

Nacht van de nacht op zweefvliegveld

Op 25 oktober is het weer Nacht van de Nacht. Landelijk vragen de natuur- en milieuverenigingen
aandacht voor de duisternis dan wel het gebrek daaraan. Dit jaar is het voor de tiende keer dat de
Nacht van de Nacht wordt gevierd. Bos en Kuil doet weer mee. Samen met de volkssterrenwacht
Saturnus uit Nijmegen. Het zweefvliegveld Maldens Vlak is weer de ontmoetingsplaats van mensen
die kunnen genieten van het donker.
Bos en Kuil geeft een korte presentatie over de in ons gebied voorkomende uilen, Saturnus geeft
uitleg over de sterrenhemel. We hopen op een mooie heldere avond, net als vorig jaar, toen we met
zo'n 50 deelnemers een nachtwandeling maakten of de sterren eens beter bekeken. Ook dit jaar
beginnen we weer om 20.00 uur in de Zweef Inn. Deelname is gratis. Koffie, thee, bier of limonade
zijn echter wel voor eigen rekening.

Werk aan Lierdal op 15 en 22 november
November is voor Bos en Kuil en Samen Doen snoeimaand. Zo is de Bos en Kuilhaag aan de
Kuilseweg weer aan een snoeibeurt toe. Ook de hagen die Samen Doen heeft gepland aan de
Bovendorpseweg, Lierseweg, Vuurvogelpad en Eerste Liersedwarspad moeten onder handen
genomen worden. Daarvoor zijn de zaterdagen 15 en 22 november uitgekozen. Het mooie van deze
dagen is dat U zich een voorstelling kunt maken van hoe de nieuwe hagen eruit gaan zien door ook

mee te helpen bij het snoeien van de haag aan de Kuilseweg. Die is inmiddels al wat
ouder en gevlochten, de andere hagen zijn nog jong en zijn nog niet toe aan vlechten. Jef
Gielen, die leeft voor hagen en houtwallen, neemt de begeleiding van het snoeiwerk op
zich. U hoeft alleen maar een snoeischaar en handschoenen mee te nemen. Beide
zaterdagen is het verzamelen in de kantine van de VCM aan de Lierseweg in Malden. De activiteiten
beginnen om 9.30 uur.
Op 15 november starten we aan de dorpsrand van Malden met het vervangen van prikkeldraad door
gladde draad en het onderhoud aan de hagen. De week daarop, 22 november, is bedoeld om de haag
aan de Kuilseweg onder handen te nemen en afmaken van werkzaamheden die een week eerder zijn
blijven liggen.
Ook hier geldt, vele handen maken licht werk. Een uitgelezen kans om werk te maken van uw
landschap en leefomgeving. In de voorbereiding op beide werkdagen is het prettig als U zich
aanmeldt via lierdalactief@xs4all.nl. Het hagenproject kunt U ook steunen door het onderhoud van
een of meer meters gedurende een aantal jaren te sponsoren. Ook hierover kunt U informatie
inwinnen via lierdalactief@xs4all.nl.
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