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Met deze nieuwsbrief willen wij u kort op de
hoogte brengen van de belangrijkste HSLactiviteiten die het afgelopen winterseizoen
hebben plaatsgevonden. Voor uitgebreid verslag
van onze activiteiten kijkt u op onze website.
10 Jarig jubileum: geslaagd feest
Het winterseizoen stond dit jaar vooral in het
teken van het tienjarig jubileum van Het
Steenders Landschap! Het feest vond plaats op
en rond de locatie waar het tien jaar geleden
allemaal is begonnen: de boomgaard van Addink.
De 65 aanwezigen waren eerst getuige van het
planten van een jubileumfruitboom door onze
voorzitter en mevr. Mulderije, wethouder van de
gemeente Bronckhorst. Daarna werd iedereen in
de feesttent voorzien van een heerlijk drankje en
een eerste hapje. Onze voorzitter maakte indruk
met een mooi verhaal over wat de vereniging in
de voorbije jaren allemaal heeft bereikt.
Aansluitend werden de aanwezigen getrakteerd
op een spetterend optreden van Hans Keuper.
Speciaal voor deze gelegenheid had hij een
onderhoudend programma over Steenderen
geschreven waarmee hij de lachers volop op zijn
hand kreeg. Afsluitend was er een heerlijk
stamppottenbuffet voor alle aanwezigen. Wij zijn
trots op wat met zijn allen bereikt is!
Voorzitter René na 10 jaar uit HSL-bestuur
Door René van Eijden: “Eind 2013 vertelde mijn
manager dat hij zich afvroeg of mijn functie bij
de provincie Gelderland zich wel verenigde met
het bestuurslidmaatschap van het Steenders
Landschap. Ik ben bij de provincie sinds ca 1½
jaar verantwoordelijk voor het landgoederenbeleid en ook voor landschap. Aanvankelijk was ik
het niet eens met mijn baas, maar toen ik er
langer over nadacht, kon ik niet anders dan hem
gelijk geven. Wij maken bij de provincie beleid
voor landgoederen en landschap dat vervolgens
door clubs als HSL wordt uitgevoerd. Ik zou dus,
als ik kwaad zou willen, beleid kunnen schrijven
waar HSL beter van zou worden. Als dat in de
krant komt, is dat niet goed voor mij, de
provincie en ook niet voor HSL. Beleid bij de
provincie is dan ook dat dit te allen tijde
voorkomen moet worden. Sinds ik dit weet ben ik
op zoek naar een opvolger voor mij als
bestuurslid. We denken inmiddels een goede

kandidaat gevonden te hebben die het bestuur
op de jaarvergadering aan jullie zal voorstellen.
Omdat het al wel behoorlijk begon te knellen,
hebben we in het bestuur besloten dat ik geen
bestuursfunctie meer heb. Op de website en bij
de Kamer van Koophandel ben ik dan ook als
bestuurslid uitgeschreven. Betekent dat jullie mij
nooit meer zullen zien…? Natuurlijk niet!
Daarvoor zijn jullie mij ‘te lief’ en is het werk dat
wij met elkaar verzetten te mooi.”
Kort verslag seizoen 2013-2014
Traditioneel werd het werkseizoen afgetrapt op
de Nationale Natuurwerkdag op 2 november. Met
26 vrijwilligers en een groep scouts is gezaagd
om de lindebomen langs de weg bij de Vreekolk
meer ruimte te geven. In december zijn de
singels rond de notenboomgaard aan de
Bronkhorsterweg afgezet. Over 18 januari hebt u
in het eerste hoofdstuk gelezen. Op de
werkochtend van 8 februari is de historische
zomerdijk in het Plantenbos, het dorpsbos van
Steenderen, ontdaan van de beplanting en een rij
van oude knotwilgen langs een voormalige
erfscheiding is vrijgezet. De laatste werkochtend
van het seizoen, op 8 maart, werd traditioneel
gevuld door het uitvoeren van diverse klussen in
de boomgaarden, in de Vreekolk en bij de
knotbomen aan de Paardestraat.
Aanpassen juridische status vereniging
Voorafgaand aan de werkochtend in december
werd er een extra Algemene Ledenvergadering
ingelast. Er werd gestemd over het aanpassen
van de juridische status van de vereniging. Door
de aangepaste verenigingsvorm kan grond in
eigendom worden verworven (bijvoorbeeld de
peppel bij de veerpont) en, zeker zo belangrijk, is
de aansprakelijkheid van het bestuur beter
afgedekt. Vrijwel alle aanwezige leden stemden
in met het voorstel. Het verslag van deze
vergadering is te vinden op de verenigingspagina
van onze website. Meer over de adoptie van de
majestueuze populier bij de veerpont in
Bronkhorst vindt u eveneens op onze website.
Data voor uw agenda
De
jaarlijkse
ledenvergadering
is
op
dinsdagavond 30 september 2014. De eerste
werkochtend op zaterdag 1 november 2014.

Uitnodiging
Gecombineerde Zomer werk- en
vrijwilligersavond 11 juni 2014
Ook dit jaar worden tijdens de traditionele vrijwilligersavond op woensdag 11 juni 2014
de vrijwilligers en leden van Het Steenders Landschap bedankt voor hun inzet en steun
in het afgelopen seizoen. Dit feestje wordt dit jaar gecombineerd met de
zomerwerkavond.
Eerst gaan we, met de liefhebbers, vanaf 19 uur aan het
werk in het fraaie landschap rond Steenderen. De
werkzaamheden zullen deze avond bestaan uit het
verwerken van het gemaaide gras in de boomgaard aan
de Molenkolkweg. Dit is eerder gemaaid en zal dus als
hooi verwerkt kunnen worden. We brengen het aan op de
boomspiegels van de fruitbomen: dit voorkomt onkruid en
zorgt voor een goed vochtvoorziening van de boom.
Neem aub zelf een gavel of hooivork mee! Daarnaast
gaan we onderhoud plegen in de notenboomgaard.
De avond wordt vanaf ongeveer 20.30u vervolgd met de
leden- en vrijwilligersavond. Het wordt een gezellige
avond waarbij we onder het genot van een drankje en
hapje terugkijken op het afgelopen seizoen. Het is bedoeld als dank voor de inzet van alle
vrijwilligers. Wij nodigen u dan ook allemaal uit (dus ook als u niet actief bent op de voorafgaande
werkavond of tijdens de werkdagen!) om aanwezig te zijn op deze avond. Want zonder alle
enthousiaste en gedreven leden en vrijwilligers zouden we dit werk niet kunnen doen.
Plaats? De boomgaard van Massink aan de Molenkolkweg.
Voor wie? Indien u zin heeft om actief deel te nemen aan de zomerwerkavond, bent u uitgenodigd
om 19 uur. Mensen die alleen bij de leden- en vrijwilligersavond aanwezig willen/kunnen zijn, zijn
uitgenodigd vanaf 20.30 uur.
Wat als u niet actief deel kan of wil nemen? Dan bent u evengoed welkom vanaf 20.30u. Immers
zonder uw steun waren alle ondernomen activiteiten niet mogelijk geweest.
Meer weten? Kijk op www.hetsteenderslandschap.nl of bel met 0575 724453.
Wij hopen er een gezellige en actieve werk- en vrijwilligersavond van te maken!
Tot ziens op woensdag 11 juni 2013.

Ontvangt u nog geen digitale uitnodigingen? Stuur dan een mail aan
info@hetsteenderslandschap.nl ovv. ‘aanmelding uitnodiging werkochtend’
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