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koude maar zonnige dag
Steenderen - Vrijdag 6 februari was
het heel koud, maar zonnig. Leerlingenvan groep 7 enBvan de Steenderense basisscholen hielpen die dag
met het knotten van de wilgen die
rond de ijsbaan staan.
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In de Ieskeet van IJsclub de Molenkolk krirramen de leerlingen met hun
leerkrachten en hulpouders bijeen.
Ze hadden zich goed op de kou voor-

bereid, want ze hadden snowboots,
dikke jassen, sjaals, mutsen, handschoenen en sommigen zelfs oorwarmers aan.

René van Eijden legde de jeugd uit
dat Het Steenders Landschap allerlei
klusjes doet, buiten in het landschap.
"Een van de klusjes die we doen is het
onderhouden van de knotwilgen die
hier rond de ijsbaan staan. Van die
bomen moet je elke twee, drie jaar de
takken afzagen!'
René legde uit hoe om te gaan met
de scherpe zagen en gaf tips hoe de
takken het best kunnen worden afgezaagd. "Kijk even rond of er een tak
gaat vallen, dan moet je zorgen dat
je aan de kant bent. Degene die aan
het zagen is moet dat ook in de gaten
houden. Dus wees voorzichtig en kijk
goed rond."

In de kar lagen voldoende

Kinderen knotten wilgen rond de ijsbaan in Steenderen.

hand-

ren sleepten die naar een stapel. In de

schoenen en helmen voor de veiligheid en voldoende zagen, maar ook
snoeischaren om aan het werk te
gaan. De jongelui gingen vervolgens
voortvarend aan de slag. Al snel lagen
er overal afgezaagde takken en ande-

pauze was er warme chocomelk en
een broodje knakworst om weer even
warm te worden.

Werken met de schoolkinderen heeft
zeker een meerwaarde, legt René van

Eijden uit. "Wij krijgen zo het werk
af, maar het is voor die kinderen van
school misschien wel belangrijker,
dat ze geconfronteerd worden met het
werken in het landschap. Dat ze zien
dat er wat werkzaamhèden moeten
gebeuren in de natuurl'

