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Het Steenders Landschap
Werkdagen afgelopen seizoen
Op 3 november werd het nieuwe werkseizoen afgetrapt op de
Nationale Natuurwerkdag. On-

danks het voorspelde slechte
wee4, waren liefst veertig vrij-

willigers aanwezig. Vanwege
de landelijke natuurwerkdag
mochten we daarnaast extra
belangstellenden begroetery

en het verwijderen van brede,
overhangende takken. Tijdens
de werkdag l2januart2}I3 was

het opnieuw prachtig

weer!
Lichte- vorst en een prachtige

dug. Er waren maar liefst 35

vrijwilligers aanwezig, gezamenlijk zijn de knotbomen

gen geknot rondom de ijsbaan.

heerlijke soep! Têvens konden
we een aantal werkdagen verzamelen bij de familie Krassenborg en Jolink en bij Gijs Wildeboe{, namens HSL dank voor de

bewustwording

en liefde te

kweken voor het typische Achterhoekse landschap. Men sloot

traditiegetrouw af met lekkere
chocolademelk en een broodje
knakworst in de leskeet. Voor
de werkochtend van 9 maart
waren 29 vrtjwilligers aanwezig

de werkdag zijn de elzen en

plek voor allerlei kleinwild,

Leemstrcat
geknot. Tegelijkertijd werd er
door een tweede groep gewerkt

vlinders enzovoort. Er zijn ook
een aantal nieuwe knotbomen
aangeplanf het prachtige plaat-

beurt aan Otto Vloedgraven

je blijft'daardoor gewaarborgd!

professioneel hoogstam-

wilgen aan de

in de singel van ]ansen die

bomen verwerkf een mooie

februa
het
een nieuw

bij de familie ]olink aan de

Molenkolkweg. Na de uitleg
van onze voorzitter was het de
voor een extra toelichting. Otto

is

haaks op de Leemstraat staat,

Op 9

li-

snoeier en geeft ook snoeicur-

waar de wilgen

gers aan

or

sussen

d-

aan vrijwilligersgroepen. On-

schappelijk inrichten van een
weiland van Gijs Wildeboer in
Bronkhorst. Er waren 33 vrij-

Hoogstam Leu gingen onge-

in de singel

werden geknot. Naast de werkzaamheden aan de Leemstraat
werden op de ijsbaan wilgen

geknot om ruimte te creëren
voor het windscherm dat in de

winter zou Worden geplaatst
door de ijsvereniging. Een fikse
regenbui beproefde af en toe
het moraal , maat een lekkere

kop soep ter afsluiting maakte
dat iedereen tevreden huiswaarts keerde. De werkdag van
8 december was een ideale dug

voor werken in natuur en landschap! Starten met bijna -L0,

maar door een fijne zon
blauwe hemel, leuk werk

en
en

een prachtige omgeving was

willigers aanwezig. Na ontvangst werd gestart met de
werkzaamheden. Langs de
Molenstraat werd e€n meidoornh aag aangeplant, waarbij

we werden geholpen door een
plantmachine van het Onderholt. Tevens is een afrastering
aan de binnenzijde van de heg
geplaatst bestaande uit eiken-

houten, gekloofde palen. Op
het achterste deel van het wei-

land is een ruim vogelbosje
aangeplant. Ook zijn er een

dat geen enkele belemmering

paar fruitbomen geplant en zljn

en is het een heerlijke werkdag

de bestaande wilgen geknot.

zrjngeknot en er zljneen aantal

Voorafgaand aan de HSL-werkochtend van 9 maart vond op
vrtjdag 8 maart de jaarlijkse
JSKDBI (- je School Kan De
Boom In) actie plaats. Ongeveer
veertig leerlingen uit de groe-

geworden, 22 vrijwilligers
waren aanwezig. De singel en
de knotbomen in het land van
Tony Uenk in De Luur zijn
onderhouden. De knotbomen

Riethorst,

leerlingen actief te betrekken bij
natuuronderhoud en daardoor

en een

scholiere voor haar
maatschappelijke stage. Tijdens

en Ria

dank voor jullie inzet en

rond het land van het Boek van
Bronkhorst geknot.
Het gesnoeide materiaal werd
deze keer in rillen tussen de

zoals de scouting uit Hummelo

Vredegoor

Doel van deze actie is om de

en -instructie, vooral

der aanvoering van Otto en de

de

gastvrijheid!

Data voor uw agenda
Net als elk jaar staat er weer een

gezellige avond op het programma voor de vrijwilligers

en donateurs van de vereniging. Dit jaar is de avond
gepland op 5 juni. De avond
start en eindigt bij de kantine
van de ijsvereniging.De zomer-

jaarvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering
is dit seizoen gehouden op 2
oktober 2012. Er waren26leden
aanwezig. De algemene gang

werkavond is dit jaar op L9
juni. De jaarlijkse ledenvergadering staat dit jaar gepland
voor maandagavond 30 september 20I3.De eerste werkdug

op

van zaken rondom de vereni-

wordt

verenigingsjaar
20LL-2072 werd besproken. De
vereniging is financieel gezond
en heeft op het moment van de
ledenvergadering 175 leden. De
kascommissie keurde de stukken goed. De bestuursleden
Martin Nieuwenhuis (bestuurs-

november 2013. Schrijf

Manfred Keizer heeft aangegeven te willen stoppen met ztjn
bestuursfunctie. Het lukt niet
meeï dit te combineren met zijn

werkseizoen!
www.hetsteendersland schap nl

ging in het

georganiseerd

2

deze

data vast in uw agenda!

Ter afsluiting willen

wij

graag
ledery
bedanken voor de steun in het
werkseizoen. Wij hopen u op de

alle vrijwilligers en

leden- en vrijwilligersavond

veer vijftien 'werkcursisten' lid) en Laurens Eykelkamp enlof op de zomer werkavond
snoeien in de boomg aard van (secretaris) werden unaniem te mogen begroeten of anders
herkozen voor een volgende op de jaarvergadering of de eerMassink. Tijdens de snoeiwerkzaantheden gaf Otto tips en zittingsperiode in het bestuur. ste werkdag van het nieuwe
advies om de techniek van het

te

verbeteren. Het
snoeihout dat vrijkwam tijdens
dit snoeiwerk, inclusief snoeihout van andere locaties, werd
versleept naar de takkenril die
HSL vorig jaar aanlegde aan de
achterzijde van de boomgaard
van Massink, op de overgang
met de Molenkolk zodat een
biotoop voor insectery reptielery vogels en kleine zoogdieren ontstond. In de singel op
het terrein van Linzell II (gele-

snoeien

zrjnbenoeming wordt unaniem
door de aanwezige leden aangenomen. De notulen van de

jaarvergadering kunt u vinden
op onze website of door contact
op te nemen met het secretariaat 0575 451834.

('ingeboet') door nieuwe exemTn
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aangedragen als bestuurslid ter

Na een korte pauze werd

,-.1or or.,

chap.

uitbreiding van het bestuul,

gen naast het woonhuis van de

aantal niet aangeslagen strui-

s

dagelijkse werk. Door het
bestuur is André Memelink

familie lolink) zljn een groot

ken en bomen vervangen

.

info@hetsteendersland

Iilachten over de

een

presentatie verzoÍed door onze
voorzitter om eens een beeld te
geven van.*ut er in de afgeloq hpreikf Fpn lerrk

Wordt De Achtste Steen niet op
tiid of z,elfs helemaal niet bii u
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zaamheden gaf Otto tips en
advies om de techniek van het
snoeien te verbeteren. Het
snoeihout dat vrijkwam tijdens
dit snoeiwerk, inclusief snoeihout van andere locaties, werd
versleept naar de takkenril die

blauwe hemel, leuk werk en land is een ruim vogelbosje
een prachtige omgeving was aangeplant. Ook zijn er een

dat geen enkele belemmering paar fruitbomen geplant en zljn
en is het een heerlijke werkdag de bestaande w1lgen geknót.
geworder; 22 vrijwilligers Voorafgaand aan de HSL-werk-

HSL vorig jaar aanlegde aan de
achterzijde van de boomgaard
van Massink, op de overgang

met de Molenkolk zodat een
biotoop voor insectery reptielery vogels en kleine zoogdteren ontstond. In de singel op
het terrein van Linzell II (gele-

werkzaamhe- scholen uit Steenderen hebben
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bestuuq,

genomen. De nofulen van de
jaarvergadering kunt u vinden
op onze website of door contact
op te nemen met het secretari-

Iflachten over de

een

schillende, verrassend mooie

Wordt De Achtste Steen niet op
tijd of zelfs helemaal niet bij u
bezorgd? Neemt u dan contact
op met AVO; telefoonnummer
0314 394673 of per e-mail:

locaties heeft geleid!

info@avo-doetinchem. nl.

pen jaren is bereikt. Een leuk
overzicht dat aantoonde dat

ons vrijwilligerswerk tot ver-

MAALDERINK

ging
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-behandeling ook's-avonds
-ook eventueel bij u thuis

-voet en onderbeenmassage
-hot-stone massage

Belinda \ilassink

Hoogstraat 42
7227 NJ Toldijk

0575 450702

-nail-art
-diabetische voet
-reumatische voet

werkseizoen!

zrjnbenoeming wordt unaniem
door de aanwezige leden aan-

presentatie verzorgd door onze
voorzitter om eens een beeld te
geven van wat er in de afgelo-

Proktíjk Toldíjk*

laarverga0ermg or cle eer-

ste werkdag van het nieuwe

aangedragen als bestuurslid ter

uitbreiding van het

ken en bomen vervangen

('ingeboet') door nieuwe exemIn de boomg aard van
weduwe Addink is onderhoud
gepleegd. De soep werd dit jaar
op een aantal werkdagen verzorgd door Dinie Schut, Gerda

()P qe

dagelijkse werk. Door het
bestuur is André Memelink

aat 0575 451834.

en

-lid van Pro

Manfred Keizer heeft aangegeven te willen stoppen met zijn
bestuursfunctie. Het lukt niet
meer dit te combineren met zljn

Na een korte pauze werd

voor al uw voetproblemen

cosmetir.h.n,*

;:ffi;

gen naast het woonhuis van de

plaren.

den in de fraate, oude singel onder begeleiding van leer-en
vervolgd door het knotten en krachtery ouders
vrijwillivnjzetten van een aantal essen geïs van de lJsclub en HSL wil-

in het

familie ]olink) zijn een groot
aantal niet aangeslagen strui-

Daarna ast zijn de

zlttrngsperiode

06
www

H. Addinkstraat

36142933

13 7221 BG Steenderen

Tel

www.autorijschoolmaa lderink. n

.pedicureproktij ktoldij k . nl

Aalderink
g

Schilderwerken B,V,
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C. Wolbrink
De Berken 1 5

7221 CH
Te
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.:

Fax:

Glasvezel Service Punt
PRIN|II & I{OPIEER SERVIOE

.0575-451549

Steenderen

057 5-4521 41

0575-452805

