Doe mee aan de

nah)urwrkdag op 5 nwember!

Werk aan de singel in
Steenders Landschap

Steenderen - Op zaterdag 5 novernber is het weer landelijke Natuurwerkdag. Op meer dan 35O locaties in Nederland kan iedereen helpen
bij het onderhoud van natuur en landschap. Ook dit jaar vinden uiteenlopende activiteiten plaats, afhankelijk van de locatie. Het Steenders landschaF opent op deze zaterdagochtend haar nieuwe winterseizoen met werkzaamheden aan een singel in De Luur.

Het Steenders Landschap gaat met
haar wijwilligers aan het werk met
Olburgen en Steenderen, De Luur. De
singel bevindt zich nabij het kruispunt van de Olburgseweg en de Does-

melden via www.natuurwelkdag.nl.
Hun stagecoórdinator wordt dan via
dezelfde website automatisch geïnformeerd. Als aandenken krijgen de
jongeren een certificaat.
Landschapsbeheer Nederland organiseert de Natuurwerkdag in samen-

burgseweg en bevat een aantal mooie

werking met Natuurmonumenten,

bomen en struiken. De singel is verder ingevr-rld met inheemse soorten
als essen, kardinaalshoed, slee- en
meidoorn. De singel zal volledig afge
zet gaan worden, waarbij echter een

Staatsbosbeheer, De l2landschappen
en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor

het onderhoud

val

een mooie singel

in het buitengebied tussen Doesburg,

aantal bomen wordt gehandhaafd.

Een aantal essen wordt geknot en wij
gezet. Deze singel bevindt zich bij de
afslag naar Olburgen op de weg van
Doesburg naar Steenderen. Er wordt

om 9.00 uurverzameld op de huising
van de Olburgseweg en Doesburgseweg in Steenderen. De dag wordt
rond 13.00 uur afgesloten met een
heerlijke kop soep. Voor aanvang en
tijdens de pauze zorgt Het Steenders
Iandschap voor koffie of een andere
verfrissing.

Deze locatie biedt mogelijkheden
voor maatschappelijke stage. Ieerlingen van het voortgezet onderwijs die

deze ochtend een maatschappelijke
stage willen lopen, kunnen zich aan-

Co

natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugclbond voor Natuulstudie

(NJN), AN\{IB en KNNV verenigiug
voor veldbiologie. De Natuurwerkdag
wordt mede gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Dit jaar valt de Natuurwerkdag sanren met het Europees jaar van het
Vrijwilligerswerk.
De

-

d"gin Steenderen duurtvan 09.00

13.00 uur. De provinciale coórdi-

nator is Charlotte lftabben, telefoon
(026) 3537444, ernail c.krabben@
landschapsbeheergelderland.nl.Voor

meer informatie en aanmelden,
neem contact op met de locatieleider
laurens Eykelkamp,
telefoon (06) 38521202 of email
info@hetsteenderslands chap.
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