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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 30 september 2014 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.
Let op: de jaarvergadering is dit jaar voor het eerst in de kantine van de IJsvereniging!
Agendapunten
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 30/09/2013
3. Toelichting financiën en verslag penningmeester
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming leden kascommissie
6. Contributie 2014-2015 vaststellen
7. Begroting 2013-2014
8. Nabeschouwing werkseizoen 2013-2014 en ervaringen van de vrijwilligers
9. Ideeën van de vrijwilligers voor nieuwe projecten komende seizoen
10. Projecten komende seizoen en data werkdagen
11. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar is Lucas Kalkers (Secretaris).
Martin Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat hij zijn bestuursfunctie na 10 jaar wil neerleggen.
Daarnaast heeft René van Eijden aangegeven dat hij zijn functie als voorzitter en bestuurslid niet
meer kan combineren met zijn dagelijks werk. Beide treden daarom tijdens deze vergadering af
Ter aanvulling van het bestuur van Het Steenders Landschap wordt Rob Krassenberg
voorgedragen. 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.
12. Rondvraag
13. Sluiting
14. Pauze
15. Na de pauze zal de heer Carel ten Have uit Lichtenvoorde een verhaal vertellen over zijn
ervaringen met bomen. Carel is al ruim 40 jaar boomchirurg, boomverzorger en boomspecialist.
Hij zal wat foto’s laten zien van bijzondere bomen, de oorspronkelijke groeiwijze van bomen
enzovoort en daar een voor ons praktisch verhaal bij vertellen. Hij is gevraagd om ook eens naar
de peppel bij het Bronkhorster veer te kijken en naar de kastanje op de kruising in Steenderen.
We zijn benieuwd naar zijn bevindingen!
De notulen van de jaarvergadering van 30 september 2013 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.
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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Leden- en vrijwilligersavond 2014
Op woensdag 11 juni werd dit jaar een
gecombineerde zomer werkavond en
vrijwilligersavond gehouden door Het Steenders
Landschap. Er waren 25 leden en vrijwilligers
aanwezig. De vrijwilligersavond wordt jaarlijks
georganiseerd om onze vrijwillgers te bedanken
voor hun inzet in het afgelopen werkseizoen.
Voorafgaand aan de vrijwilligersavond werd de
zomer werkavond gehouden. Dat hield dus in dat
er eerst werd gewerkt voordat er tot het eten en
drinken werd overgegaan. Het was een mooie
avond, dus uitermate geschikt om lekker buiten
aan het werk te zijn! De werkzaamheden
bestonden uit het opruimen van het gemaaide gras
in de boomgaard van Massink aan de
Molenkolkweg. Het gemaaide gras werd op de
boomspiegels van de fruitbomen gebracht. Dit lijkt
nu nog een flinke stapel, maar uiteindelijk zal het
gras inzakken en er voor zorgen dat er op de
boomspiegel minder gras en onkruid zal groeien.
Ook zorgt deze laag er voor dat de grond rond de
wortels minder snel uitdroogt en de
bodemstructuur verbeterd waardoor de bomen
beter groeien en mooier fruit geven.
Rond half 9 werd een bbq aangestoken en werd
iedereen voorzien van een drankje. Tijdens het
bbq-en werd het seizoen nog eens doorgesproken.
Herinrichting pontveer gebied
6 september jongstleden is het heringerichte
gebied rond het pontveer van Bronkhorst officieel
in gebruik genomen. De herinrichting is bedoeld
om het gebied aantrekkelijker te maken voor
recreanten en dagjesmensen. Vanuit Bronckhorst
gezien is het een mooie toeristische toegangspoort
geworden naar de gemeente!
Het Steenders Landschap is op een aantal punten
betrokken geweest bij deze herinrichting. Ten
eerste is er natuurlijk de adoptie van de
monumentale Populier die dreigde gekapt te
worden. Gezien de gigantische omvang van de
boom, omtrek van 7.30 meter in 2013 (top 7 van
Nederland!) en dat hij ongeveer 110 jaar oud is,
vonden leden en bestuur van Het Steenders
Landschap dit erg jammer. De boom is daarom in
de afgelopen maanden in eigendom overgegaan
naar Het Steenders Landschap, zodat wij zorg
kunnen dragen voor de boom en er nog vele jaren
van deze prachtige boom genoten kan worden! Bij
de boom is een mooi bordje geplaatst met een

toelichting, deze is op 6 september officieel
onthuld.
Naast het behouden van de populier is er in het
nieuwe plan ook ruimte gebleven voor de
eikenbomen die wij enkele jaren geleden hebben
geplant. Door het kappen van de bomen en se
struiken in de omgeving zijn de eiken volledig vrij
komen te staan zodat ze kunnen uitgroeien tot
reusachtige eiken bodemkwaliteit direct rondom
deze bomen is aanzienlijk verbeterd, deze bomen
gaan dus een mooie toekomst tegemoet en een
mooie landschappelijke bijdrage leveren aan deze
mooie plek aan de IJssel!
Tenslotte zijn de 6 populieren die wij enkele jaren
geleden hebben geplant ook onderdeel van het
totale plaatje gebleven. Ze zijn echter wel verzet
naar het weiland van Dirk Weijers ten noorden van
de veerpont. Daar zijn ze nu in een lange rij
geplant met al bestaande populieren. Dit is een
historische invulling, want in vroegere dagen
werden langs de rivieroevers op bepaalde
afstanden van elkaar populieren geplant om de
loop van de rivier voor de schippers aan te geven.
Een leuke bestemming dus voor deze bomen en
mooi dat ons werk zo behouden blijft!
Data werkdagen 2014-2015
Onderstaand vindt u de data van de werkdagen
voor het nieuwe werkseizoen. Noteer deze alvast in
uw agenda!
1. 1 november 2014 (Nationale natuurwerkdag)
2. 13 december 2014
3. 10 januari 2015
4. 7 februari 2015 (tevens snoeidag fruitbomen
onder begeleiding HoogStam Leu)
5. 7 maart 2015
6. Zomerwerkavond: 24 juni 2015
Datums zijn onder voorbehoud! Wij hopen u op
één of meerdere werkdagen te mogen begroeten!
Meer informatie?
Natuur- en Landschapsvereniging
Het Steenders Landschap
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