
 

Knotploeg Duiven 
 

Duiven,  23 december 2022. 

Aan: alle knotters van Knotploeg Duiven. 

Betreft: Nieuwsbrief 07 van seizoen 2022-2023. 

 

Beste knotter, 

 

Oliebollenknotten. Het knotten tussen Kerst en oud-en-nieuw is niet meer weg te 

denken uit onze knotkalender. Inmiddels een traditie, een jonge traditie weliswaar en 

hiervoor ben ik even in ons archief gedoken….. In 2005 zijn we met dit fenomeen 

gestart en hebben we als afsluiting in de Loowaard in het veld oliebollen verorberd, door 

mijn ouders gebakken. 

Traditie. Wat zegt het woordenboek eigenlijk? De traditie zelfst.naamw. “gebruiken en 

gewoonten die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven”.  

 

Ook dit jaar zullen we aan het eind van het kalenderjaar weer de handen uit de mouwen 

steken en dit keer op vrijdag 30 december 2022 bij de familie Odekerken aan de 

Engsestraat in Duiven. Ook deze locatie is al bijna een traditie…. 

Hier zullen we ruim vijfentwintig wilgen knotten en dit jaar 2022 uitzwaaien met 

traditionele oliebollen gebakken door de Scouting Duiven en samen met een warme 

maaltijd afsluiten in de schapenstal op het terrein.  

 

Terugkijken op het voorbije jaar, nog zo’n traditie. Als Knotploeg Duiven kunnen we 

concluderen dat we een mooi jaar achter ons hebben. Allereerst: we hebben veilig 

gewerkt met z’n allen, het project “Groene stapstenen in een lokaal ommetje” of “de 

Laarstraat” is in alle opzichten geslaagd, met zestig kinderen en twintig begeleiders 

geroefeld, een mooie seizoenstart met “Je Klas Kan De Boom In” en de Landelijke 

Natuurwerkdag 2022 en vanzelfsprekend mag de Landschapsknokker hier niet 

onvermeld blijven. Het bestuur van Knotploeg Duiven dankt vanaf deze plek een ieder 

voor haar/zijn inzet, tijd, gezelligheid en betrokkenheid in het afgelopen jaar.  

 

Vrijdag 30 december 2022, Oliebollenknotten aan de Engsestraat in Duiven. 

De wilgen zijn drie jaar geleden voor het laatst door ons geknot en dit keer zullen we 

vooral met handwerk te maken hebben. Ook hier moet het snoeihout weer naar de 

verharde weg gesleept worden en hier zullen we met de versnipperaar aan de slag gaan. 

Kinderdagverblijf “Pepeloentje” uit Groessen zal de snippers ophalen en gebruiken op 

haar speelterrein 

Wil je de calorieën van de kerstperiode verbranden, kun je dat doen op de voorlaatste 

dag van dit jaar.  

Tot slot: Wil je je voor 28 december a.s. aanmelden via mail of je vrijdag 30 december  

aanwezig kunt zijn door een mail te sturen aan harry@knotploegduiven.nl 
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Risico-inventarisatie voor de locatie aan De Engsestraat in Duiven: 

1. De bomen zijn met de  hand te knotten. Houd voor ogen dat je niet te dikke takken 

moet willen zagen. Laat deze staan voor de motorkettingzaag. 

2. De knotwilgen staan op een particulier terrein. 

3. De knotwilgen staan vrij en zijn goed te bereiken. 

4. De knotwilgen staan aan de rand van een verhard pad en langs een sloot. 

5. Waarschuw elkaar voor vallend hout. Houd de wind in de gaten. 

6. Volg de aanwijzingen van de locatieleiders op. 

7. Snoeihout uit de knotwilgen wordt aan de straat gelegd.  

8. Op locatie zijn wij mobiel te bereiken onder volgende mobiele telefoonnummers:  

9. 06-46393027 (Joop Bakker) of 06-10304986 (Harry Bouman). 

10. De locatie is goed bereikbaar per ambulance. 

11. Indien nodig: motorkettingzaag. Er kan alleen gezaagd worden met veiligheidskleding 

(zaaglaarzen, broek en jas), helm met gezichtsrooster en gehoorbescherming. 

12. Werk je in de nabijheid van een motorkettingzaag gebruik dan de oordoppen die je in 

de gereedschapskist in de aanhanger kunt vinden. 

13. Tot slot: Het is geen risico, maar werkt wel preventief:  

 

Een belangrijke werkafspraak op elke locatie: Maak eerst je knotwilg af en ruim 

het hout op voordat je aan een nieuwe knotwilg begint. 

14. Houd het weerbericht in de gaten en kleed je op de omstandigheden. 

Laagjes kleding zijn aan te bevelen: ze isoleren en je kunt zelf jouw temperatuur 

“reguleren”. 

 

Alle afspraken voor vrijdag 30 december 2022 op een rij gezet: 

wanneer? Vrijdag 30 december 2022. 

waar? Engsestraat 12a Duiven 

duur Van 09.00 uur – 12.30 uur. 

locatieleiders Bestuursleden van Knotploeg Duiven. 

aanwezig 09.00 uur voor korte instructie en taakverdeling  
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Detailkaart van de verzamel- en werkplek Engsestraat in Duiven 

 

Met winterse groet, 

het bestuur van Knotploeg Duiven, 

Dick van den Berg, Harry Bouman,  

Piet Dijkstra, Rudi Goossens en Joop Bakker. 

 

 


