Zo’n 5, 6 jaar geleden heeft
Lucas Kailcers de functie van
secretaris van Het Steenders
Landschap op zich geno
men. Weliswaar druk met
zijn werk als bioloog was er
tijd voor vrijwilligerswerk,
bij diverse organisaties ove
rigens. “Een secretaris is het
geweten van een vereniging
stelt HSL-voorzitter Rob Kras
senberg. “Lucas is in de eerste
plaats een prettig mens, werkt
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STEENDEREN Vrijwilligers
van Het Steenders Landschap
gaan op zaterdag 11 janu
ari weer aan de slag. Wilgen
staan die ochtend centraal:
er wordt geknot, geoogst en
geplant. Maar ook enkele
eikenbomen en een mei
doomhaag krijgen een goede
plek. Wie wil meewerken, is
om 8.45 uur welkom in de
leskeet. Aanmelden is niet
nodig. Voor gereedschap en
veiligheidsmiddelen wordt
gezorgd. De werkochtend
wordt traditiegetrouw afge
sloten in de leskeet met soep
en een borrel.

Per december 2019 droeg hij
het stokje, of liever gezegd de
pen, over aan Frank van He
ijst. Rob Krassenberg: “Frank
is al een aantal jaren lid van
het HSL-bestuur. Als civiel
technisch Ingenieur heeft hij
onder andere gewerkt aan de
Betuweroute. Dat hij te ma
ken kreeg met een landschap
dat z’n kop werd gezet, hoeft
geen nader betoog. Daar
naast is hij projectleider van
het zonnedak van BOEN en,
iets heel anders, vrijwilliger
bij VluchtelingenWerk op het

Een secretaris
is het geweten
van de
vereniging

nauwgezet en weet de toon
van vergaderingen goed te
vangen. In het bedrijfsleven
gaat het er wezenlijk anders
aan toe dan in een vrijwilli
gersclub; Lucas weet precies
die nuance te treffen’

Samen voor het
landschap.

Was het werk van de HSL
secretaris nog niet zo lang
geleden goed te overzien
met een beperkt aantal be
stuursvergaderingen en vijf
werkochtenden per jaar, dat
is de laatste tijd veranderd.
De voorzitter: “We hielden

AZC in Zutphen. Net als Lu
cas is hij accuraat en ik heb
alle vertrouwen in hem als
nieuwe secretaris”
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“Ik ben ervan overtuigd dat de
wisseling van secretaris met
eenzelfde soepelheid gepaard
gaat als de wijze waarop de
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wilg. Foto: Frank van Hef/st

ons bezig met wilgen knot
ten en onderhielden boom
gaarden. Inmiddels zijn de
activiteiten van HSL uitge
breid met onder andere een
werkgroep Steenuilen, een
werkgroep Aklcerranden en
een die zich inzet voor het
Plantenbos. Onnodig te zeg
gen dat dat meer werk en
soms ook langere bestuurs
vergaderingen met zich
meebrengt.”

Lucas Kalkers in
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zaterdagochtenden worden
geregeld. Daar worden de
werkzaamheden benoemd,
de vrijwilligers verzamelen
zich voor een van de klus
sen, gaan aan de slag en aan
het eind van de ochtend is het
werk af. Dat zal binnen het
secretariaat niet anders zijns’

