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Het,Steutdrs Landschap wtrkochtend g maart

Snoei en onderhoud
boomgaarden SteendereÍt
Steenderen - fijdens de werkdag
van Het Steenders landschap van
9 maart staam versdrillende activi-
teiten op het progrÍrmma: snoeien
en onderhouden van boomg:raÍ-
den en een singel en het snoeien
vanhoogsffi.

Naast het snoeien en onderhouden
van de boomgaarden en inboet van
de nieuwe singel bU Linzell zullen
de Hoogstam Leu deze werkdag gaan
snoeien in de boomgaarden van Mas-
sink en Linzell aan de Molenkolkrnreg.
De heer Otto Vloedgraven is aanwe-
zig om te kijken naar de werkzaam-
heden en hij zal tips en advies geven
om de techniek van het snoeien te
verbeteren. De heer Vloedgraven
runt een burearr die zich bezighoudt
met projecten op het gebied van na-
tuur- en landschapsbeheer.
Het snoeihout dat wijkomt, zal wor-
den verwerkt in de takkenril die vo
rig jaar is aangelegd op de achterzijde
vÍrn de boomgaard van Massink. Hier-
door ontstaat op de overgang rnet de
Mo,lenkolk een mooi biotoop voor
insecten, reptielen, vogels en kleine
zoogdieren. Verder zal onderhoud
worden gepleegd in de boomgaard
van Addink en zullen niet aange-
komen struiken in de singel op het
terrein van Linzell worden vefl/an-
gen door nieuwe exemplaren. Voor
deze werkdag wordt velzameld om
8.45 uur bij de familie Jolink aan de
Molenkollcweg 39 in Steenderen, dit
is direct naast de booingaarden van
Massink en Linzell. Het Steenders
Iandschap zorg! zoals altijd voor kof-
fie en voor soep aan het einde van de
werkdag rond 72.30 uur. Tot ziens op
9 maart. Meer weten? Kijk op www.
hetsteenderslandschap.nl of bel
(0575) 457834. - .

In de boomgaard vorl Massink zullen de

fruitb oftwn w or den gesno eid.

JE SCHOOL r(AN DE BOOM rN
Op wijdag 8 maart zal de jaarlijkse
actie JSKDBI - Je school kan de boom
in - plaatsvinden. Leerlingen van
grcepen 7 en 8. van de basisscholen
in Steenderen gaan dan onder bege
leiding van leerkrachten, ouders en
wijwilligers van Het Steenders land-
schap aan het werk om onderhoud te
plegen in naflrur en landschap rond
Steenderen. Doel is om de leerlingen
actief te betrekken btj het onderhoud
en daardoor bewustwording en liefde
te k\Meken voor natuur eÍr landschap.
Dit jaar zullen zij wilgen gaan lcrot-
ten rond de ijsbaan.
HSL zoekt nog een aantal wijwilligers
voor wijdagniddag vanaf 13.00 uur
die het leuk vinden om deze school-
jeugd te begeleiden. Verzamelen in
de lJskeet. Aanmelden bij de secre-
taris, telefoon (0575) 451834 of stuur
een e-mail naar \\
info@)hetsteenderslandsch>pq1


