
W trkdag in de boomgaarden

Onds lndffig van dc Hoog Stam IÊu gtngen wffilkgrs aan het wrk rn dE haogstarn

fruitb a omgaar d v arl Mas sink.

Steenderen - De werkdag van zaterdrg 1O maart stond in het teken
van onderhoud aan de boomgaarden. In de schuur van de familie ]o-
ling werden de 29 nrijwilfigers gastvrij onthaald. Voorzitter René van
Eijden verwelkomde de aarrwezigen en na de koffi.e werd bqgonnen
met de werkzaamlreden.

Er stond voor die dag voornamelijk
snoeiwerk en onderhoud in de boom-
gaardvan Massink aan de Molenkolk-
weg op het programma. Hier werd
door een groot deel van de wijwilli-
gers gewerkt aan het snoeien van de
ftuitbomen. Het snoeien vond plaats
onder begeleiding van de Hoog Stam
Ieu en er werd bij sommige bomen
uitgebreid overlegd over de te volgen
snoeistrategie. Van het gesnoeide
materiaal is achter in de boomgaard
een taklcenril gemaakt. Met deze tak-
kenril kan èen mooie schuilplaats ge-
boden worden voor vogels en kleine
zoogdieren. C'eluklcig was Bert Joling
met zijn tractor aanwezig om het
materiaal naar achteren te rijden. hr
de notenboomgaard voerden wijwil-

ligers wat onderhoud uit aan de be-
schermingvan de bomen. Bij het veer
in Bronkfiorst werd een dode eik ver-
vangen uit het groepje van drie eiken
en de hier aail,\rezige populieren \Mer-
den opgesnoeid. Ook werd in de wil-
gen rij in De Luur een aantal nieuwe
wilgenstaken geplant, ter vervanging
van niet uitgelopen exemplaren.
Aan het einde van de werkdag stond
er een heerlijke kop soep op ons te
wachten in de schuur van de familie
Jo1ing. De soep werd deze dag ver-
zorgd door Ria en C'erda

Het was alweer de laatste van dit
werkseizoen! Op 30 mei is de leden
enwijwilligersavond en op 20 juni de
zomerwerkavond.
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