Werkochtend Oelemars
Onder ideale weersomstandigheden zijn zaterdagmorgen 2 september de eilandjes voor de
observatiehut onder handen genomen. Ook de directe omgeving van de hut is daarbij
aangepakt. Door het groeizame weer van de laatste tijd was de begroeiing hoger dan
normaal en was het uitzicht vanuit de hut enigszins beperkt geraakt. Tijd om aan het werk te
gaan, want de zomervakantie was voorbij, het broedseizoen ten einde en de toestemming
van de gemeente Losser was toegekend. Omdat er flink wat werk verricht moest worden,
hebben we een oproep gedaan om zoveel mogelijk leden naar de Oelemars te krijgen om
ons te komen helpen. Ook kregen de fotografen de mogelijkheid de eilandjes in onderling
overleg zo fotogeniek mogelijk in te richten.

Toen we zaterdagmorgen ruim voor 9 uur de hut naderden konden we al het geluid van twee
bosmaaiers horen. Henk G en Hans waren al vroeg begonnen om de begroeiing af te
maaien. Henk had in de week daarvoor al ’s avonds flink wat voorwerk met de bosmaaier
verricht en Hans had speciaal voor deze ochtend een extra bosmaaier georganiseerd, zodat
er voor de werkgroep alleen nog het afharken en het afvoeren van het maaisel overbleef.
Aangezien de werkgroep vrij klein was (13 deelnemers) hadden we wel de hele morgen
nodig om het maaisel af te harken, met kruiwagens af te voeren en aan de bosrand in rillen
te leggen. Jan en Sjaak hebben de omgeving van de vlonder aangepakt en daar de wilgen
geknot en het uitzicht vanaf de vlonder hersteld.

Na een korte pauze met daarbij de traditionele gevulde koeken bleken we zo hard gewerkt te
hebben, dat we de overvliegende Zeearend niet eens gezien hebben. Gelukkig kon
Wolfgang op de telpost de arend nog in de telling krijgen.

Toen de werkzaamheden afgerond waren, hebben de fotografen in onderling overleg de
stenen en stokken herplaatst om de meest optimale foto’s te kunnen maken. Ook zijn in
overleg enkele begroeiingselementen gespaard om bv. de Watersnip voldoende
dekkingsmogelijkheden te bieden.
Al met al een gezellige en geslaagde werkochtend en de werkers kunnen met trots
terugkijken op hun prestatie om de eilandjes, de omgeving van de hut en de vlonder weer vrij
uitzicht te verschaffen. Daarom namens het bestuur van VWG Losser en de coördinatoren
van de Oelemars onze hartelijke dank aan Henk G, Hans, Job, Ruud, Johan V, Jochen, Ben
He, Jan W, Jan V, Niels K, en Sjaak.
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