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Uitnodiging jaarvergadering
Hierbij heeft het bestuur van Het Steenders Landschap het genoegen u uit te mogen nodigen voor
de algemene ledenvergadering van Het Steenders Landschap. Deze vergadering zal plaatsvinden op
dinsdag 27 september 2011 in de zaal van De Seven Steenen aan de J F Oltmansstraat 6 in
Steenderen. Aanvang van de vergadering om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.45 uur.
Agendapunten
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 27/09/2010
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Contributie 2011-2012 vaststellen
7. Begroting 2011-2012
8. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar zijn Manfred Keizer (bestuurslid) en René
van Eijden (voorzitter). Daarnaast wil het bestuur Lucas Kalkers aandragen als nieuw, aanvullend
lid van het bestuur.
Als u een tegenkandidaat 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.
9. Nabeschouwing werkseizoen 2010-2011 en ervaringen van de vrijwilligers
10. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
11. Projecten komende seizoen en data werkdagen
12. Rondvraag
13. Sluiting
14. Pauze
15.De avond wordt na de pauze gevuld met een presentatie van Wim Ten Hove. Wim is medeoprichter van de Spaanse Ruiter, een natuur en landschapsvereniging in Voorst. De vereniging is
sinds begin jaren negentig actief in de omgeving van Voorst en heeft in die periode mooie
resultaten bereikt. Zij hebben onder andere een oude kerkepad hersteld. Het belooft een leuke
avond te worden met mooie foto's en een boeiende spreker!

De notulen van de jaarvergadering van 27 september 2010 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 (0575-451834).
Gaarne 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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Werkdagen 2011
Tijdens de werkdag in januari is een weiland van
Linzell aan de Molenkolkweg een boomgaard,
singels en een hakhoutbosje aangeplant. Een leuke
werkdag waarop 29 vrijwilligers actief waren. De
dag werd afgesloten met de traditionele
nieuwjaarsborrel.
Tijdens de werkdagen in februari zijn de wilgen
rond de ijsbaan aan de Toldijkseweg geknot. Een
gedeelte van deze werkzaamheden zijn uitgevoerd
door schooljeugd uit Steenderen in het kader van
de actie Je School Kan De Boom In. Het
versnipperde hout wordt ingezet voor het
verwarmen van stallen van agrariërs in de
omgeving. Op de reguliere werkdag waren 30
vrijwilligers actief.
Op de werkdag in maart is onderhoud gepleegd
aan de boomgaarden en is bij de ijsbaan een mooi,
landschappelijk hekwerk geplaatst. Op deze dag
waren 20 vrijwilligers actief.
De zomerwerkavond in juni stond in het teken van
het snoeien van de meidoornhagen rond de
boomgaard van Linzell aan de Molenkolkweg.
Tevens werd zomersnoei uitgevoerd in de
boomgaarden. Er waren deze avond 15 vrijwilligers
actief.

gelopen en werd gekeken naar het fruit dat dit
seizoen beschikbaar is aan de bomen. Hennie
Rossel van de Noordelijk pommologische
vereniging was aanwezig om d.m.v. vorm, kleur en
smaak van de appels en peren te bekijken welke
soorten fruitbomen in de boomgaarden van de HSL
staan. Ook wist hij veel bijzonderheden te vertellen
van de oude en zeldzame fruitrassen die in onze
boomgaarden voorkomen. Dit jaar zit er veel fruit
aan de bomen, wat duidelijk maakt dat goede
snoei ook gericht moet zijn op het voorkomen van
het afknappen van takken wanneer er heel veel
fruit aan de bomen komt. Het was een
informatieve en gezellige avond.
Veranderingen uitnodigingen
Zoals al een aantal malen aangekondigd, zullen er
dit jaar minder uitnodigingen voor werkdagen op
papier worden bezorgd. Wij vragen om uw begrip
hiervoor. Iedereen die op de e-mail lijst staat krijgt
de uitnodiging voor de jaarvergadering, de
uitnodigingen voor elke werkdag en de
nieuwsbrieven per e-mail toegestuurd. Onder de
leden en vrijwilligers die niet op de e-mail lijst
staan, worden alleen de uitnodiging voor de
jaarvergadering en de nieuwsbrieven op papier
verspreid!

Uiteraard is buiten de werkdagen om nog
onderhoud aan de boomgaarden gedaan door de
HoogStamLeu.

Wilt u dus ook dit en komende seizoenen alle
uitnodigingen voor de activiteiten ontvangen? Geef
dan nu uw e-mail adres door aan ons secretariaat
via info@hetsteenderslandschap.nl.

Leden- en vrijwilligersavond 2011

Data werkdagen 2011-2012

Woensdag 25 mei 2011 heeft weer de jaarlijkse
leden- en vrijwilligersavond plaatsgevonden. Om
19 uur waren circa 35 leden en vrijwilligers
aanwezig. In zijn welkomstwoordje refereerde onze
voorzitter aan de goede opkomst het afgelopen
winterseizoen, ondanks dat het op een aantal
werkdagen erg koud en guur was. Vervolgens
leidde Tom Horstink ons rond door de
boomgaarden en legde uit wat er allemaal kwam
kijken om een productieve boomgaard te hebben.

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

Na het bezoek aan Horstink werd op de fiets
verkast naar Brouwerij Rodenburg in Rha. Hier
werden we door Steve Gammage onthaald met een
aantal heerlijke bieren en een smakelijke bbq. Hij
vertelde een leuk verhaal over hoe het
brouwproces in zijn werk gaat en hoe het bedrijf is
ontstaan.
Fruitschouw HoogStam Leu
Eind augustus heeft de inmiddels traditionele
fruitschouw weer plaatsgevonden. Met een groep
van ongeveer 20 man werd door de boomgaarden

1.
2.
3.
4.

5 november 2011 (Nationale natuurwerkdag)
10 december 2011
14 januari 2012
11 februari 2012 (tevens snoeidag fruitbomen
onder begeleiding HoogStam Leu)
5. 10 maart 2012
6. Zomerwerkavond: 20 juni 2012
Datums zijn onder voorbehoud! Wij hopen u op
één of meerdere werkdagen te mogen begroeten!
Meer informatie?
Natuur- en Landschapsvereniging
Het Steenders Landschap
Dorpsstraat 22A, 7234 SP Wichmond
0575 451834
www.hetsteenderslandschap.nl
info@hetsteenderslandschap.nl

