18

jarutari wrkdag

en

18 januari werd gevierd dat tien jaar geleden de allereerste werkdag
werd gehouden. De ochtend rrulde zich met koffie en taart, een kort
werlqrrogramma, een drankje en een hapje, een voordracht vanHans
Keuperen een stamppottenbuffet.

feestprogronlma

Het Steenders Ï,andschap
vierd"e l0j arig be$taaffi.

Met 45 enthousiaste vrijwilligers
werd na een welkom en de felicitaties van voorzitter René van Eijden en
koffie met taart, de werkochtend ge-

start. "Waar we al tien jaar lang voor
bU elkaar zljn: we gaan in het landschap aan de slag." fn de boomgaard
van Addink aan de Whemestraat,

waar ook de feesttent stond, werden
de fruitbomen gesnoeid, de meidoornheg geknipt en enkele afrasteringpalen vervangen. De wilgen aan

de Paardestraat werden geknot en
nieuwe exemplaren gezet.
Om 11.00 uur vond de jubileumhandeling plaatst, al werd niet de traditie
voortgezet de eerste wilg te lcrotten.

Wethouder Dorien Mulderije die

haar kleindochter Lieke had meegenomen, plantte een jonge appelboom
op de plaats waar tijdens de laatste
storm een 8Ojaar oude ftuitboom omwaaide. "De jeugd heeft de toekomst
en wat dat betreft kun je in het kader
van gïoen niet vroeg genoeg erbrj betrokken zijn. Het leek me veel leuker
dat nog eens te bevestigen door het
poten van een boom en dat zij daar
nog veel plezier aan kan beleven." De
vele wijwilligers van HSL keken toe
hoe de beide dames het zandrond de
boom schepten.
In de teqt schonken de bestuursleden
een drankje in en hapjes gingen rond.
Het aantal gasten was uitgebreid naar
65, waaronder de familie Schuerink,

eigenaar van het perceel Addink.
"Tien jaar Steenderi Landschap, dat
is toch wel heel bijzonder," begon de
voorzitter zijn verhaal. Op 17 januari
2004 werd de eerste werkdag-gehouden op het perceel wat nu boómgaard

Wethoudr Mutderye utklnndoclttr

Liel<n

Addink is. Om de eigen buurt wat op
te knappen werden wijwilligers gezocht. René vertelde de geschiedenis

plnnwm em jonge apryelboom.

-

van 10 jaar HSt met een bijzondere
anekdote voor elk jaar. 2004: na oprichting HSL, eerste werkdag met 20-

Linzell met wijwilligers en schoolkinderen. 2OO6: aanleg boomgaard
Addink met collectie bijzondere
ftuitbomen, geselecteerd door Henny
Rossel

.

2007: wilgen knotten

in

de

uiterwaard aan de Liirdenweg. 2008:
met wildbeheereenheid Steenderen
wilgen korotten btj Huetinki het hout
werd gesnipperd voor houtgestookte
kachels. 2009: oprichting Hoog Stam
Ieu (HSL). 2070:9 januari wilgen blj
Uenk geknot onder Siberisch koude
omstandigheden. 201,1: aanleg boom-

gaard Linzell II met hakhoutbosje.
2012: belang van singels benadruk-

ken. 2073: áppels plukken voor de
voedselbank Zelhem. Uiteindelijk
organiseerde HSL 56 goedbezochte
werkdagen. "Eén werkdag was heel
bijzonder: november 2009. De enige
die afgelast is. We wilden in Bronlc

horst met de lindes aan de slag."
Jaarlijks werden wijwilligersavonden
gehouden en sinds vfif jaar zomerwerkavonden.

"Ik herinner me de

kanotocht over de Grote Beek," lacht
hij. Ook worden er landschapsadviezen gegeven.

Omdat zonder de wijwilligers de verenigrng niet kan bestaan, stonden die
extra in het zonnetje. Bestuursleden

werden bedankt voof hun inzet. De
aanwezlgen bedankten op hun beurt
de voorzitter. HU ontving als jubileumgeschenk de eerste HSL vlag.
Hans Keuper betrad het podium en

vermaakte het gezelschap op zijn eigen wrjze met sketches en liedjes. Hij
had ztc}n vooraf in de landschappen
rond Steenderen verdiept en zljnverhaaltjes waren dan ook herkenbaar.
Er werd heel wat gelachen.
Tot slot van deze feestdag stond een
stamppottenbuffet klaar, prima verzotgd door Restaurant Den Bremer.
Iedereen genoot van een heerlijke
maaltijd en praatte nog gezellig na
met een dran$e.

25 mensen; planten krrotwilgen rond

de ijsbaani de Ieskeet werd thuisbasis. 2005: inplanten boomgaard

t

onÍ'o,:

Foto's van deze feestdag staan op
vwwy.contact.nl.
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