Dinsdag 7 november 2017

Contact Bronckhorst Midden

Vrijwffligers Het $teenders L
andschap
en Scouting $weder werken ro
nd de
boorngaard
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STEENDEREN Met de Nationale
Natuurwerkdag op zaterdag
november beleefden de vrij 4
wil
ligers van Het Steenders La
nd
schap de eerste werkdag van het
winterseizoen ‘17-’18. De lede
van scouting Sweder van Voo n
rst
uit Hummelo en Keppel slot
en
zich deze ochtend aan.
-

Tijdens de Natuurwerkdag wer
kt
jong en oud op bijna 500 locaties
in Nederland aan behoud en
her
stel van natuur en landschap.
Ook
in Bronckhorst waren weridocati
es
waar iedereen zich bij kon aanslui
ten om fijn aan het werk te gaa
n.
Bij de vrijwilligers van Het Ste
en
ders Landschap stond handwe
rk
op het programma: zagen, sno
ei
en, slepen en een takkenril
ma
ken zodat in de middag de takk
en
machinaal konden worden ver
snipperd door vrijwilligers van
Onderholt. De snippers gaan naa‘t
lokale ondernemers in de Ach r
ter
hoek met biomassa-kachels.
In totaal werd met zo’n vee
rtig
mensen gewerkt aan de sing
els
rondom de boomgaard Massin
k
op de grens van Steenderen
en
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Tijdens het werken in de natuur
gaat koffie of Iijnonade met
wat lekkers er wel in. Foto:
Achterhoekfota.nl/Liesbeth Spaa
nsen

Bronkliorst. Een mooie loca
tie:
uitzicht op het historische stad
Bronkhorst, de draaiende Bro je
nk
horster Molen en natuurlijk
Molenkolk. Ze genoten tus de
sen
door ook van koffie, thee, chocola
demelk en limonade met cake.
Het was al wat jaren geleden
dat
deze singel werd afgezet. Nu war
en
de struiken weer flink gegroe
id.
De singel bestond uit allemaa
l
vrij dun hout wat gemakkelij
k met
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de handzaag of takkenschaar
te
snoeien was. Dat vele handen lich
werk maken, is duidelijk. Aan t
het
einde van de ochtend waren
de
werkzaamheden bijna afgerond.
De vele liters erwtensoep
en sta
pels broodjes met worst lieten
de
werklieden zich goed smaken
.
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Foto’s staan op
www.achterhoekfoto.nt
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