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Werkdagen afgelopen seizoen
Op 3 november werd het nieuwe werkseizoen
afgetrapt op de Nationale Natuurwerkdag. Ondanks
de voorspelde slechte weer, waren liefst 40
vrijwilligers aanwezig. Vanwege de landelijke
natuurwerkdag mochten we daarnaast extra
belangstellenden begroeten, zoals de scouting uit
Hummelo en een scholiere voor haar
maatschappelijke stage. Tijdens de werkdag zijn de
elzen en wilgen aan de Leemstraat geknot.
Tegelijkertijd werd er door een tweede groep
gewerkt in de singel van Jansen die haaks op de
Leemstraat staat, waar de wilgen in de singel
werden geknot. Naast de werkzaamheden aan de
Leemstraat werden op de ijsbaan wilgen geknot om
ruimte te creëren voor het windscherm dat in de
winter zou worden geplaatst door de ijsvereniging.
Een fikse regenbui beproefde af en toe het moraal,
maar een lekkere kop soep ter afsluiting maakte dat
iedereen tevreden huiswaarts keerde.
De werkdag van 8 december was een ideale dag
voor werken in natuur en landschap! Starten met
bijna -10, maar door een fijne zon en blauwe hemel,
leuk werk en een prachtige omgeving was dat geen
enkele belemmering en is het een heerlijke werkdag
geworden. 22 vrijwilligers waren aanwezig. De
singel en de knotbomen in het land van Tony Uenk
in De Luur zijn onderhouden. De knotbomen zijn
geknot en er zijn een aantal nieuwe knotwilgen
geplant. Daarnaast zijn de werkzaamheden in de
fraaie, oude singel vervolgd door het knotten en
vrijzetten van een aantal essen en het verwijderen
van brede, overhangende takken.
Tijdens de werkdag 12 januari 2013 was het
opnieuw prachtig weer! Lichte vorst en een
prachtige dag. Er waren maar liefst 35 vrijwilligers
aanwezig, gezamenlijk zijn de knotbomen rond het
land van het Boek van Bronkhorst geknot. Het
gesnoeide materiaal werd deze keer in rillen tussen
de bomen verwerkt, een mooie plek voor allerlei
kleinwild, vlinders enzovoort. Er zijn ook een aantal
nieuwe knotbomen aangeplant, het prachtige
plaatje blijft daardoor gewaarborgd!
Op 9 februari zijn de vrijwilligers aan het werk
geweest voor een nieuw project; het landschappelijk
inrichten een weiland van Gijs Wildeboer in
Bronkhorst. Er waren 33 vrijwilligers aanwezig. Na

ontvangst werd gestart met de werkzaamheden.
Langs de Molenstraat werd een meidoornhaag
aangeplant, waarbij we werden geholpen door een
plantmachine van het Onderholt. Tevens is een
afrastering aan de binnenzijde van de heg geplaatst
bestaande uit eikenhouten, gekloofde palen. Op het
achterste deel van het weiland is een ruim
vogelbosje aangeplant. Ook zijn er een paar
fruitbomen geplant en zijn de bestaande wilgen
geknot.
Voorafgaand aan de HSL-werkochtend van 9 maart
vond op vrijdag 8 maart de jaarlijkse JSKDBI (= Je
School Kan De Boom In) actie plaats. Ongeveer 40
leerlingen uit de groepen 7 en 8 van diverse
basisscholen uit Steenderen hebben onder
begeleiding van leerkrachten, ouders en vrijwilligers
van de IJsclub en HSL wilgen geknot rondom de
ijsbaan. Doel van deze actie is om de leerlingen
actief te betrekken bij natuuronderhoud en daardoor
bewustwording en liefde te kweken voor het
typische Achterhoekse landschap. Men sloot
traditiegetrouw af met lekkere chocolademelk en
een broodje knakworst in de Ieskeet.
Voor de werkochtend van 9 maart waren 29
vrijwilligers aanwezig bij de familie Jolink aan de
Molenkolkweg. Na de uitleg van onze voorzitter was
het de beurt aan Otto Vloedgraven voor een extra
toelichting. Otto is professioneel hoogstamsnoeier
en geeft ook snoeicursussen en –instructie, vooral
aan vrijwilligersgroepen. Onder aanvoering van Otto
en de Hoogstam Leu gingen ongeveer 15
‘werkcursisten’ snoeien in de boomgaard van
Massink. Tijdens de snoeiwerkzaamheden gaf Otto
tips en advies om de techniek van het snoeien te
verbeteren. Het snoeihout dat vrijkwam tijdens dit
snoeiwerk, inclusief snoeihout van andere locaties,
werd versleept naar de takkenril die HSL vorig jaar
aanlegde aan de achterzijde van de boomgaard van
Massink, op de overgang met de Molenkolk zodat
een biotoop voor insecten, reptielen, vogels en
kleine zoogdieren ontstond.
In de singel op het terrein van Linzell II (gelegen
naast het woonhuis van de familie Jolink) zijn een
groot aantal niet aangeslagen struiken en bomen
vervangen (“ingeboet”) door nieuwe exemplaren. In
de boomgaard van weduwe Addink is onderhoud
gepleegd.
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De soep werd dit jaar op een aantal werkdagen
verzorgd door Dinie Schut, Gerda Vredegoor en Ria
Riethorst, dank voor jullie inzet en de heerlijke
soep! Tevens konden we een aantal werkdagen
verzamelen bij de familie Krassenborg en Joling en
bij Gijs Wildeboer, namens HSL dank voor de
gastvrijheid!
HoogStam Leu
Ook de HoogStam Leu zijn dit werkseizoen een
aantal malen buiten de werkdagen om aan het
werk geweest met het onderhouden van de
boomgaarden. Daarnaast is op de werkdag in
maart Otto Vloedgraven uitgenodigd om kennis te
maken met zijn expertise op het gebied van het
snoeien van fruitbomen, meer hierover eerder in
deze nieuwsbrief. Op deze werkdag is verder onder
begeleiding van de Hoogstam Leu en Otto
Vloedgraven snoeiwerk uitgevoerd in de
boomgaard van Massink.
Jaarvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering is dit seizoen
gehouden op 2 oktober 2012. Er waren 26 leden
aanwezig. De algemene gang van zaken rondom
de vereniging in het verenigingsjaar 2011-2012
werd besproken. De vereniging is financieel gezond
en heeft op het moment van de ledenvergadering
175 leden. De kascommissie keurde de stukken
goed.
De bestuursleden Martin Nieuwenhuis (bestuurslid)
en Laurens Eykelkamp (secretaris) werden
unaniem herkozen voor een volgende
zittingsperiode in het bestuur. Manfred Keizer heeft
aangegeven te willen stoppen met zijn
bestuursfunctie. Het lukt niet meer dit te
combineren met zijn dagelijkse werk. Door het
bestuur is André Memelink aangedragen als
bestuurslid ter uitbreiding van het bestuur, zijn
benoeming wordt unaniem door de aanwezige
leden aangenomen.
De notulen van de jaarvergadering kunt u vinden
op onze website of door contact op te nemen met
het secretariaat 0575 451834.
Na een korte pauze werd een presentatie verzorgd
door onze voorzitter om eens een beeld te geven
van wat er in de afgelopen jaren is bereikt. Een
leuk overzicht dat aantoonde dat ons
vrijwilligerswerk tot verschillende, verrassend
mooie locaties heeft geleid!
Actie Houtsingels in de Achterhoek
Vanuit de gemeente Bronckhorst loopt er
momenteel een actie waardoor heel voordelig

plantmateriaal is te verkrijgen voor het aanleggen
van een Houtsingel in landschappelijk gebied.
Indien u eigenaren van geschikte locaties kent die
hierin geïnteresseerd kunnen zijn, neem dan eens
een kijkje op www.landschapsbeheergelderland.nl
voor meer informatie en de voorwaarden (zoek
naar ‘project Houtsingels Achterhoek’) of neem
contact op met gemeente Bronckhorst.
Leden- en vrijwilligersavond
Net als elk jaar staat er weer een gezellige avond
op het programma voor de vrijwilligers en
donateurs van de vereniging. Dit jaar is de avond
gepland op 5 juni. De avond start en eindigt bij de
kantine van de ijsvereniging. Bij deze nieuwsbrief
vindt u een aparte uitnodiging voor deze gezellige
avond..
Opnieuw: zomer werkavond!
Naast de vele werkzaamheden die in de winter
worden verricht, zijn er ook specifieke
werkzaamheden voor de zomermaanden. Deze
werkzaamheden zijn vaak kleinschalig en
eenvoudig en werden meestal door onze
bestuursleden uitgevoerd. Om deze klussen als
vereniging uit te voeren wordt elke zomer de
zomer werkavond georganiseerd. Bij deze
nieuwsbrief vindt u een aparte uitnodiging voor
deze zomer werkavond, die dit jaar op 19 juni
2013 plaats zal vinden. Wij hopen u dan te mogen
begroeten!
Data voor uw agenda
De jaarlijkse ledenvergadering staat dit jaar
gepland voor maandagavond 30 september 2013.
De eerste werkdag wordt georganiseerd op 2
november 2013, uitnodigingen volgen later dit jaar
Schrijf deze datum vast in uw agenda!
Afronding
Ter afsluiting van deze nieuwsbrief willen wij graag
alle vrijwilligers en leden, bedanken voor de steun
in het werkseizoen. Wij hopen u op de leden- en
vrijwilligersavond en/of op de zomer werkavond te
mogen begroeten of anders op de jaarvergadering
of de eerste werkdag van het nieuwe werkseizoen!
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