Werk Ín natuur
voor jong tot oud

Kinderen van de groeytrn 7 en 8 qqnhet werk ombomen te knottcn.

Steenderen - Het Steenders L
arrdere organisaties meerdere
zullen de schoolkinderen aan
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is aÍhankelijk van het weer. Bij wieingel worden afgezet. Vriest het niet
De Hoog Stam Leu gaan snoeien oP

5 en 19 februari.

Bij wiezend weer gaan de vrijwilligers van Het Steenders landschap zaterdags aan de slag op het perceelvart

in, plaatsvinden. Leerlingen van

gïoepen 7 en 8 van de basisscholen
in Steenderen gaan dan onder bege-

de familie Uenk in de Luur. De struweelhaag/singel wordt dan afgezet. Is
er geen vorst, dan staat de werkdag in
het teken van de ijsbaan aan de Tol-

dijkseweg. Op de werkdag zullen dan
de niet geknotte bomen van de Je
School Kan De Boom In' actie van 11
februari afgezet worden. Daarnaast
zal er een fraaie nieuwe afscheiding

van landelijke, gekloofde eikenhouten palen worden gerealiseerd tusSen

actief te betrekken bij het onderhoud en daardoor bewustwording
en liefde te kureken voor natuur en
landschap. Dit jaar zullen zij wilgen
gaan knotten rond de ijsbaan. Daarnaast zal Tonny Stoltenborg van het

de parkeerplaats en de ijsbaan. De

projectbureau'Energie duurzaam' de

werkzaamheden in de boomgaard
met notenbomen bij de Molenkolk

informatie alvast op www.energie-

dag zal verder ingevuld worden met

leerlingen komen vertellen over energie uit houtsnippers. Kijk voor meer

klik door

en wat andere kleine klusjes.

duurzaam.nl en

Iedereen die zin heeft om actief deel
te nemen aan deze werkdag wordt
uitgenodigd op 12 februari om 9.00
uur in de kantine van de lJsvereniging aan de Toldijkseweg in Steenderen. Dit is ook de vertreklocatie als er
in de Luur gewerkt gaat worden.

stokenopstreekhout.nl.

HOOG STAM LEU
De groep Hoog Stam Leu heeft voor
vrijwilligers die extra interesse hebben voor het snoeien van fruitbomen
of belangstelling hebben om het te
leren, twee extra werkdagen georganiseerd, te weten op 5 en 19 februari.

Aanvang 9.00 uur, verzamelen bij

Fred Oostendorp aan de Molenkolkweg 35.

oP www.

VRITWITLIGERS GEVRAAGD

Voor 11 februari kan de organisatie
nog vrijwilligers gebruiken die het

leuk vinden om deze schooljeugd
te begeleiden. De dag bestaat uit 2
blokken: 's ochtends vanaf 8.45 uur

en 's middags vanaf 13.15 uur. Verzamelen in de IJskeet. Wie het leuk
lijkt om hier een steentje aan bij te
dragen, kan contact oPnemen met de

secretaris op nummer 0575451.834
of een e-mail sturen naar info@hetsteenderslandschap.nl. Ook wie maar
1 dagdeel aanwezig wil zijn, is welkom. Het is een leuke activiteit met
enthousiaste, soms wat onbesuisde,
werkers!

JE SCHOOL KAN DE BOOM IN
Voorafgaand op de werkdag zal oP

wijdag 11 februari weer de jaarlijkse
actie JSKDBI, Je school kan de boom

MEER WETEN? KIJK OP
www.hetsteenderslandschaP.nl'
mail info@hetsteenderslandschap.nl

