
le School Kan De Boom In Steenderen

Singel langs Molenkolk afgezet
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DekenííKn zíjnhad aanhxt, urk dan d. singellangs de Molenk/Jlk

Steenderctr - Hêt Srteendels lándsdrep, lándschapsbeheer Gêlde end en
ale ddê Steender€ns€ basissctrolen St Joanles, De st€cnuil en De Áld(eÍ
namen ook ahÍ jaar ileel aao het pmj€ct 'Je School I(án De Boom In'. Op
ÍTiidas 5 februari iL weÍd door de leeÍliogetr !"dn de grÍrep€tr 7 en 8 dê
sirig€l-Íond de boo-mgaffd aea de BmdàoIstef1r€g la.n85 de Molenl(olk
afcezer
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VooÍzitter van Het Steende$ Land_
schap, René van lijden had deleiding
over her natuur+erk Hij B€rd begÈ
leid door nos ê€tr aarÉI !Ít\tilligen

geschikt stámmeqe. wden ze al snel
áltem:al aan het werk. Het was eeÍ
koude ochtend. ma3r roch gingen een
aantal jassen uit Ià goed ederhalf
uur noeste a*reid, zat h€t erop en
mochten zij naàr de Bronkhonter

Knderen vào De Àl*er kwamen vD
de molen afen gingen na en ifftruc'
tie verder met her we* in de singel.
Ook zij bereiken veel. de sinsel werd
al kaler 's Middags kwamen de st- JG
annesleerlinger aan het werk. En ge-

lukkig voor deze groep bleefhet droog
na een buitje tussen de middag.
Alle afgezaagde stammen we.den ver-
sleept naar ecn arote buh. Die zál op
een later moment ifl de bËnd worden

Bï de Brcnkhorst€r Moien onrvingen
de molcnaars Ceert Buys, Cerard
Brugman en Dirk Koopmans de groe
pen voor een rondleiding en warme
chocolademelk. omdàt de groepen 7
en 8 van de Joannessctrool kortgele-

den al eeIrs bezoek bÉcht€n aan d€
molen, mochtên var deze school de
kiÍrderen van $o€p s gaan.
Áltes o\"er de werking van de molên,
zoals het kruien- dÍaaien en malen.
kvam aan bod. Omdat de.rieken niet
steeds op de goede wind stond€n,
moesten d€ kindercÍ helpen met lmri.
en, dràaien aan het grote wiel. Ánde
ren konden dan. met een molenaar, in
de kap @elen hoe deze dráaide. Ën dat
wa5 €€n hele enaring. Na afloop kre
sen ale lee insen Én zakje párnleÍ-
koekenmeel mee naar huis.
De dag werd medegeo!€aniseerd door
tÀndschapsbeheer celderlmd. Meer in-
íomratie o\€r deze organisatie staat op
w-lmdsóapsbeheergelderland.nl

De Bronkhorter Molen is elk€ zaterdag
geopend, maar ook op afspraak. Lees
meer over d€ moleD op de website
www-bronklo$termolen.nl. Het
Steenden làndschap is een nàturrver-
eniging die vijf keer in het wintel.sei
zoen een werkdag houdt. Daarnaast
zijn er zomeràctivitêit€n en is er grote
betrokkenheid bij het prcject J€
School Kan De Boom In.

Infomatie staat op de website
www.hetsteenderslandschap.nl

ders. De instuctiewas kort en bondig:
de bomen en srruiken dicht bt de
grond aaásen- Dir zogena?mde aíz€!
ten is bt het beheer \d groene lánd-
schapseiemenrcn eeÍ veel to€gepaste

'lullie moetên volsend jaar maar eens
konen kijken, dan zijn er alweer nieu-
we loten gegroeid. En die groeien uit
tot stàmmen die over êen jaar of vijf
wêer worden afsezaagd, v€fielde Re
Dé. In de singel laDgs de Molenkolk
werden enkele overstaaÍders. veelal
flinke bomen. behonden.
De leerlingen van De Steenuil beten
he! spits at Zij gingen met helm op,
handschoen€n aan €n snoeischaar of
zàas in de aanslas een plekie zoeken
in de singel. Na hct kiezen van een
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