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Terugblik coördinatorenbijeenkomst in Varik
Michael blikt terug en doet een oproep:
Het was weer even wat anders dan de natuurrijke boomgaard en de
voedselbossen, onze avond bij de Eau de Vie makers van Lubberhuizen en Raaff in Varik. Toch ben ik nog steeds op zoek naar een moment waar elke coördinator zich tot aangetrokken wordt, waar we niet
alleen wat leren, maar ook dingen kunnen delen en elkaar kunnen
versterken en zo de mooie boomgaarden, waar we allen een grote
affiniteit mee hebben, te behouden. Dit is natuurlijk utopisch, maar we
hebben het al even besproken op de coördinatorenavond. Sommigen
opperden dat we naar de verschillende hoogstaminitiatieven kunnen
gaan zoals Frederiksoord, het Nationaal Fruitpark Ochten, de POM of
zelfs naar das Altes land of Bielefeld. Ik sta dus open voor allerlei suggesties. Mijn grote wens is ook om te kijken hoe we elkaar nog verder
kunnen verdiepen en dus ook zo het erfgoed kunnen behouden. En
omdat ik natuurlijk de wijsheid niet in pacht heb, lijkt het me leuk om
een soort denktank op te zeten waarin we met een select gezelschap
nadenken over hoogstamfruit in zijn breedste zin. Natuurlijk alleen als
hier behoefte aan is. Laat het mij vooral weten: m.witjes@landschapsbeheergelderland.nl.
Cursus hoogstamfruit voor nieuwe vrijwilligers
Op 1 december a.s. willen we weer een cursus aanbieden voor nieuwe vrijwilligers van jullie
groepen. Dit cursusmoment staat in het teken staan van het reguliere onderhouden van fruitbomen. Het lijkt me goed als we deze tweedaagse cursus voortaan op twee vaste zaterdagen
in het jaar vastleggen. Ik wil dat doen op de eerste zaterdag van december met natuurlijk de
uitzondering van Sinterklaas en de derde zaterdag van maart. De tweede cursusbijeenkomst in
2019 met als onderwerp snoei van jonge fruitbomen vindt dan plaats op zaterdag 16 maart
2019. Noteer dus in de agenda en meld je vrijwilligers per e-mail aan bij Hella Flikweert.
Oproep voor mooie (film)locatie: Voor de eerste cursusdag op 1 december zoekt Michael een aansprekende locatie in de Achterhoek omdat we dan voor SLG ook wat filmopnamen willen maken. Geef je tips voor een mooie boomgaard door aan Michael.

Waarom deze nieuwsbrief?
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland biedt ondersteuning,
kennis en kunde aan alle bij
haar aangesloten vrijwilligersgroepen. We informeren de
coördinatoren van alle
Hoogstambrigades via deze
speciale digitale nieuwsbrief.
Hierin staat het laatste nieuws
en informatie die belangrijk is
voor het coördinatorschap.

Cursus Gereedschapsonderhoud Winter
Op vrijdag 7 december van 12.30 - 15.00 uur organiseren we de cursus Gereedschapsonderhoud Winter voor vrijwilligers van bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen. In het gereedschapsdepot in Rozendaal leer je hoe je gereedschappen kan onderhouden en scherp kan
maken en welk gereedschap je gebruikt voor welke klus. Een cursus gereedschapsonderhoud
Zomer volgt in 2019. De cursus wordt gegeven door Michael samen met vrijwilligers Erik en
Dries van het gereedschapsdepot.
Meld je aan bij Hella: h.flikweert@landschapsbeheergelderland.nl, o.v.v. naam van je groep,
aantal deelnemers en naam van de deelnemer(s). Kijk ook op onze website.
Advies op maat
Er is ook een mogelijkheid voor advies op maat. We horen het graag als je met jouw vrijwilligersgroep advies kunt gebruiken, we bekijken dan wat handig is: telefonisch of per mail meedenken, bij jullie op locatie langskomen voor een korte instructie of meedenken over de aanpak van een gebiedje. Met meer dan 300 aangesloten groepen is het vanzelfsprekend niet
mogelijk om een uitgebreide cursus per groep te verzorgen, maar als blijkt dat er bij meerdere
groepen behoefte is aan een korte training over hetzelfde onderwerp, dan ligt dat wel binnen
de mogelijkheden. Kijk op de website wat we jullie kunnen bieden of neem contact op met Es-

ther.
Samen aan de slag op de Natuurwerkdag
Op zaterdag 3 november gaan maar liefst zestig Gelderse vrijwilligersgroepen weer aan de slag
tijdens de Natuurwerkdag. Zij zetten hun deuren open voor iedereen die een keer een dagje
mee wil werken. Organiseren jullie dit jaar geen werklocatie, denk er dan eens aan om met de
groep een kijkje bij de buren te nemen. In heel Nederland wordt er gewerkt op meer dan 500
locaties tijdens de grootste vrijwilligersdag in het groen. Kijk voor meer informatie en aanmelden
op: www.natuurwerkdag.nl
Plant een haag: plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers
Het plantseizoen komt er weer aan! Door de aanplant van een haag of
bosje kan je met je vrijwilligersgroep iets extra´s doen voor je omgeving. Help de wilde bijen door te kiezen voor struiken die gedurende
een lange periode bloeien. Zo is er altijd voldoende voedsel voor ze.
Komen er in jullie werkgebied patrijzen voor? Plant dan een patrijzenhaag aan, deze biedt voldoende dekking aan de patrijs om veilig te
kunnen broeden of schuilen.
Vrijwilligers kunnen een nog grotere rol spelen bij de aanleg van nieuwe landschapselementen of de versterking hiervan. Omdat vrijwilligers hun werkgebied en het
landschap waarin ze werken goed kennen, kunnen ze ook kansen zien voor verbeteringen in
het landschap.
Heeft jullie vrijwilligersgroep belangstelling en is de grondeigenaar ook enthousiast? Dan kunnen jullie samen een plan maken. De coördinator van de vrijwilligersgroep kan zich via de website opgeven. Meer informatie en aanmelden.
Coördinatorenbijeenkomst
In september kwamen we bij elkaar voor de coördinatorenbijeenkomst. We waren te gast in de nieuwe schuur
van boerderij de Hooilanden in het fraaie landschap van
het Binnenveld bij Bennekom. Boerin Floor de Kanter vertelde een bevlogen verhaal over hun biologische verbrede
bedrijf. Miranda Koffijberg van communicatiebureau de
Lynx leerde ons de finesses van communicatie. Hoe zorg
je dat je boodschap aankomt aan de andere kant? Ook
Klik om filmpje te bekijken
oefenden we met het vertellen over je vrijwilligerswerk of
over het gebied waar je werkzaam bent, op zo’n manier dat de ander geraakt wordt. We sloten
de ochtend af met een heerlijke lunch. We zijn vooral praktisch aan de slag gegaan met oefeningen en uitwisseling. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van de bijeenkomst.
Studiegroep Cultuurlandschap van start
De Studiegroep Cultuurlandschap is van start gegaan. Een groep van zo’n 15 coördinatoren
gaat zich de komende 2 jaar verdiepen in het cultuurlandschap en thema’s die daarbij horen.
De eerste bijeenkomst ging over biodiversiteit. We gaan de volgende bijeenkomsten op praktijkbezoek en proberen met elkaar de vertaalslag naar de eigen werkpraktijk te maken.
Groen vrijwilligerswerk in je gemeente versterken
De gemeenten Doetinchem en Ede nemen hun vrijwilligers serieus en willen nog meer doen om
het bestaande vrijwilligersnetwerk te ondersteunen. Wij ontwikkelen voor deze gemeenten een
4-jarig maatwerkprogramma met onder andere een jaarlijkse werkdag, cursussen en trainingen.
Een bijeenkomst waar verschillende vrijwilligersgroepen elkaar leren kennen zorgt voor versterking van het lokale vrijwilligersnetwerk. Wil je dit ook, trek dan aan de bel bij je gemeente of laat
het weten aan Esther.
Biodiversiteitsdag Provincie Gelderland
Op vrijdag 9 november organiseert de provincie de Gelderse Biodiversiteitsdag voor vrijwilligers in natuur en landschap. Deze dag is een
uitgelezen kans om lezingen en workshops te volgen en kennis te
maken met anderen die actief zijn in de Gelderse natuur. Het programma omvat lezingen, workshops en excursies over biodiversiteit

en natuurbeheer in Gelderland, maar er is ook aandacht voor natuurinclusief denken en doen,
de relatie tussen natuur en klimaat en de betrokkenheid van inwoners bij de Gelderse natuur.
Houd de website van Provincie Gelderland in de gaten voor het definitieve programma. Bekijk
de vooraankondiging.
Tip over veilig werken
Tip: zet in je mobiele telefoon je medische gegevens, zoals een allergie en medicijngebruik.
Ook een contactpersoon in case of emergency (ICE) is handig om te vermelden voor de vergrendeling. Het kan gebeuren dat jou zelf iets overkomt. In dat geval is het handig als hulpverleners je medische gegevens snel kunnen vinden en weten wie ze moeten waarschuwen. Maar
als je bewusteloos bent is je smartphone waarschijnlijk vergrendeld.
Veel telefoonproviders hebben een app om je contact- en medische gegevens toch zichtbaar te
houden. Deze zijn te openen zonder de telefoon van de vergrendeling te halen.
I-phone: gezondheid
Samsung: noodgeval-informatie bij nood
Overige merken, vraag het na bij je provider of kijk op www.gsminfo.nl.
Bericht uit de Vrijwilligersadviesraad
De Vrijwilligersadviesraad heeft op 20 september 2018 een inspirerend werkbezoek gebracht
aan Han Hensing, Landschapsknokker 2018 en zijn groep De Groene Knoop in Doetinchem.
Tijdens de vergadering heeft de adviesraad stil gestaan bij het werven van nieuwe vrijwilligers
en het vinden van opvolgers voor coördinatoren van groepen. Het blijkt dat een zo persoonlijk
mogelijke benadering het beste werkt en dat deelname van de vrijwilligersgroep aan de Natuurwerkdag ook steevast een aantal nieuwe vrijwilligers oplevert voor de meeste groepen. Daarbij
is het van belang het sociale aspect en de concrete bijdrage aan de natuur te benadrukken.
Verder is het niet erg als je als vrijwilliger een keertje niet kunt. Voor wat betreft het coördinatoren werk is het verstandig tijdig andere vrijwilligers te betrekken bij coördinerende werkzaamheden, zodat ze bekend raken met het werk en het stokje mogelijk over kunnen nemen als een
coördinator besluit te stoppen.
Lezing van boomgaard tot bijenoase in Stroomhuis Neerijnen
Op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur houdt Michael in het Stroomhuis in Neerijnen een lezing
over hoogstamfruit. Ook vertelt hij hoe je wilde bijen gedurende het hele vliegseizoen voedsel in
de vorm van bloeiende bomen, struiken en planten kunt bieden. De lezing vloeit voort uit een
groot biodiversiteitsproject in de gemeente Neerijnen.
6000 jaar oude appels gevonden in Tiel
Leuk berichtje laatst in de Gelderlander: De Betuwe blijkt al sinds de steentijd een fruitgebied te
zijn. Archeologen hebben bij opgravingen op Medel in Tiel wilde appels gevonden van maar
liefst zesduizend jaar oud. Bijzonder was ook dat de appels waren gesneden en gedroogd om
te bewaren.
Handige links en boeken
-NLdoet vindt plaats op 15 en 16 maart 2019, maar op hun website vind je informatie als je
meer wilt doen, bijvoorbeeld tips voor succesvolle klussen, draaiboeken voor een klusdag en
telefoonnummers van de vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt.
-Zoemende bermen: hoe krijgen we ze terug? ‘Zet de berm in bloei voor de bij!’ is een praktische handleiding voor iedereen die wilde bijen, hommels en de honingbij een handje wil helpen.
Bestellen bij KNNV-uitgeverij.
Agenda
9 oktober 2018
Lezing van boomgaard tot bijenoase in Neerijnen
3 november 2018
Natuurwerkdag
9 november 2018
Gelderse Biodiversiteitsdag
1 december 2018
Cursusdag Regulier onderhoud fruitbomen
7 december 2018
Cursus Gereedschapsonderhoud Winter
2 maart 2019
Gelderse Werkdag
15 en 16 maart 2019
NLdoet
16 maart 2019
Cursusdag Snoei van jonge fruitbomen
Volg ons op Twitter @SLGelderland
Volg ons op Facebook @stichtinglandschapsbeheergelderland

