
Uitnodiging ledenvergadering 

Hierbij nodigt het bestuur van Het Steenders Landschap u uit voor de algemene ledenvergadering 
van Het Steenders Landschap. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 6 oktober 2016 in de 
kantine van de IJsvereniging aan de Toldijkseweg thv huisnummer 13 in Steenderen. Aanvang van 
de vergadering om 20.00 uur, locatie open vanaf 19.45 uur. 

Agendapunten 

1. Opening 

2. Agenda 

3. Notulen van de ledenvergadering d.d. 01/10/2015 

4. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar is Frans Peelen (penningmeester) en Harry 
Seesing (bestuurslid).  
Laurens Eykelkamp heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie wil neerleggen. Hij treedt 
daarom tijdens deze vergadering af. 

Ter aanvulling van het bestuur van Het Steenders Landschap wordt gezocht naar een nieuw 
bestuurslid en/of een nieuwe voorzitter. Als u uzelf of een kandidaat voor wilt dragen dient u dit 
tenminste vijf dagen voor vergadering te melden bij de secretaris. Een voordracht van een 
kandidaat moet worden gesteund door tenminste 10 leden van de vereniging.  

Het bestuur draagt Frank van Heijst voor als nieuw bestuurslid. Op de vergadering zal de 
instemming van de leden op deze voordracht of die van eventuele tegenkandidaten worden 
gevraagd. 

5. Toelichting financiën en verslag penningmeester 

6. Verslag van de kascommissie 

7. Benoeming leden kascommissie 

8. Contributie 2016-2017 vaststellen 

9. Begroting 2016-2017 

10. Nabeschouwing werkseizoen 2015-2016 en ervaringen van de vrijwilligers 

11. Projecten komende seizoen en data werkdagen 

12. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen 

13. Rondvraag 

14. Sluiting van het formele deel 

15. Pauze 

16. Na de pauze zal Wim Jansen (Historische Vereniging Steenderen) een korte film introduceren 
waarin het landschap van de IJsselvallei wordt gekarakteriseerd. Denk aan het ontstaan van de 
IJssel, de typische IJsselhoeven en -landgoederen, de natuur aan de IJssel en het noaberschap 
van de bewoners. De film heet ‘Over de Rivier, ernaast en verder. Over de eigenheid van de 
IJsselvallei’. 

De notulen van de ledenvergadering van 1 oktober 2015 kunt u downloaden van onze website via de 
Vereniging pagina of voorafgaand aan de vergadering in de zaal inzien. Tevens is het mogelijk een 
exemplaar van de notulen aan te vragen via onze secretaris. 

Graag wijzen wij u erop dat alleen leden van Het Steenders Landschap stemrecht hebben tijdens de 
algemene ledenvergadering. Niet-leden zijn overigens welkom om de vergadering en presentatie bij 
te wonen. Wij hopen u te mogen begroeten op de ledenvergadering van Het Steenders Landschap. 
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Leden- en vrijwilligersavond 2016 

Op donderdag 26 mei werd dit jaar de leden- en 
vrijwilligersavond georganiseerd. Rond 19 uur 
waren ruim 20 personen aanwezig op het 
marktplein. Met de fiets werd vertrokken naar de 
bedelbrug ter hoogte van de Vreekolk. Het 
bruggetje maakte ooit onderdeel uit van een 
watermolen. De naam 'Uenk van de watermolen' is 
ook erg bekend in Steenderen. Door Bertus 
Rietberg werd een mooi verhaal verteld over deze 
voormalige watermolen. Hij heeft uitgebreid 
onderzoek gedaan naar deze molen en kon 
vertellen dat hij kort geleden zelfs een foto heeft 
opgeduikeld! De molen was een windmolen met 
wieken die werkte als een gemaal voor de 
waterstand in de beek. De bedoeling is dat er een 
artikel over deze watermolen wordt geschreven 
voor de Historische vereniging. 

Na dit interessante verhaal werd vertrokken voor 
een wandeling langs de Grote Beek naar de 
Emmerweg. Een prachtige, verrassende route door 
een relatief onbekend gebied van Steenderen. Via 
de weilanden terug naar onze fietsen en op naar 
de BBQ bij de kantine van de ijsvereniging. Hier 
werd het afgelopen seizoen door de aanwezige 
vrijwilligers onder het genot van een hapje en een 
drankje nog eens uitgebreid nabesproken. 

Zomerwerkavond 

Op donderdag 23 juni werd de jaarlijkse 
zomerwerkavond georganiseerd. Er werd met een 
groep van circa 20 vrijwilligers hard gewerkt om 
een aantal typische zomerklussen uit te voeren. De 
heg rond de boomgaard van Linzell aan de 
Molenkolkweg werd deels gesnoeid, in de 
boomgaard zelf werd zomersnoei op de fruitbomen 
uitgevoerd. Daarnaast is de vlechtheg in de 
boomgaard van Massink netjes geknipt. 

Na het werk werd genoten van een hapje en een 
drankje en werd gezellig gekletst over de 
uitgevoerde werkzaamheden. 

Plantenbos 

Zoals u weet zijn wij actief betrokken bij het 
omvormen van het Plantenbos, het dorpsbos van 
Steenderen. Het doel is om het bos voor meerdere 
activiteiten te kunnen gaan gebruiken. De 
bedoeling is dat de nieuwe functies de inwoners 
van het dorp meer redenen geven om naar het bos 
toe te trekken en daar te recreëren. Voor kinderen 
komen er natuurlijke speelplekken, de natuur 

wordt versterkt en een oude bandijk, een cultuur 
historisch element, wordt zichtbaar gemaakt. Ook 
wordt een poel aangelegd. 

Op het moment van schrijven staan de 
werkzaamheden op stapel om de geplande poel uit 
te gaan graven. Onze vrijwilligers hebben hiervoor 
in het winterseizoen al werkzaamheden verricht. 
Een mooi aangelegde poel zal bijdragen tot een 
verhoging van de diversiteit van de natuur in het 
bos. 

Verslagen werkdagen op facebook 

Misschien is het u al opgevallen: de verslagen van 
de werkdagen staan sinds dit seizoen op onze 
facebook pagina. Facebook is ultiem geschikt om 
foto’s te presenteren, vandaar dat wij er voor 
gekozen hebben om de verslagen van de 
werkdagen op onze pagina op facebook te 
presenteren. Als u geen facebook gebruiker bent, 
kunt u de verslagen ook gewoon blijven bekijken 
via onze website. Hier zal van elk verslag een link 
verschijnen waarop u kunt klikken om 
doorgestuurd te worden naar de facebook pagina. 

Bent u wel actief op facebook, dan nodigen wij u 
graag uit om lid van onze pagina te worden. 

Data werkdagen 2016-2017 

Onderstaand vindt u de data van de werkdagen 
voor het nieuwe werkseizoen. Noteer deze alvast in 
uw agenda! 

1. 5 november 2016 (Nationale natuurwerkdag) 

2. 10 december 2016 

3. 14 januari 2017 

4. 11 februari 2017 (tevens snoeidag fruitbomen 
onder begeleiding HoogStam Leu) 

5. 11 maart 2017 

Leden- en vrijwilligersavond: do 18 mei 2017 

Zomerwerkavond: woe 21 juni 2017 

Data zijn onder voorbehoud! Wij hopen u op één of 
meerdere werkdagen te mogen begroeten. 

 

Meer informatie? 

Natuur- en Landschapsvereniging 
Het Steenders Landschap 

Kon. Julianalaan 26 
7221 BW Steenderen 

www.hetsteenderslandschap.nl 
info@hetsteenderslandschap.nl 

Nieuwsbrief van Het Steenders Landschap 
September 2016 

Nieuwsbrief 

http://www.hetsteenderslandschap.nl/

