
Uitnodiging Gelderse Werkdag 
4 maart 2017 in Elburg 

 

 

 dé vrijwilligersdag in het landschap

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

De Gelderse Werkdag, dat doen we samen!

Stichting Landschapselementen Elburg en  
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
nodigen je uit voor de Gelderse Werkdag 2017! 

Eén keer in het jaar verzamelen Gelderse vrijwil-
ligers zich om met elkaar kennis te maken en mee 
te werken in het landschap. Samen met andere bij 
SLG aangesloten groepen een dag werken op een 
andere locatie en inspiratie opdoen tijdens een 
boeiende excursie: dát is de Gelderse Werkdag!

Zo kun je bijvoorbeeld een oeverzwaluwwand op-
knappen en op excursie naar de A. Vogel  
tuinen. Of aan de slag op één van de prachtige 
landgoederen in de gemeente Elburg. 
 
Nieuwsgierig naar de afwisselende activiteiten? 
Bekijk alvast de uitgebreide omschrijving van de 
werklocaties en excursies. Op de dag zelf maak je 
een keuze waar je aan de slag gaat. 

Programma 
Vanaf 08:45 uur Ontvangst met koffie en iets lekkers in M.F.C. Aperloo 
09:15 uur     Welkomstwoord wethouder Henk Wessel, gemeente Elburg & 
   directeur-bestuurder Arjan Vriend, SLG 
09:30 uur  Vertrek naar werk- en excursielocaties 
10:00-12:00 uur Werken/excursies in het landschap 
12:15-13:15 uur Lunch bij het M.F.C. Aperloo & 
   Uitreiking van Landschapsknokker en Aanmoedigingsprijs 
13:30-15:30uur Werken/excursies in het landschap 
16:00 uur  Afsluitende borrel bij het M.F.C. Aperloo

Locatie 
M.F.C. Aperloo, Stadsweg 27, 8084 PH ‘t Harde. Openbaar vervoer mogelijk tot aan treinstation  
‘t Harde. Vanaf treinstation ’t Harde kunnen we een lift voor je regelen. 
 
Aanmelden 
Deelname aan de Gelderse Werkdag is gratis. Aanmelden is mogelijk tot 20 februari met het  
aanmeldformulier via deze link. We vragen je om indien mogelijk met eigen vervoer (auto en/of fiets) 
naar de werklocaties en excursies te gaan. Lukt dat niet, dan regelen we een lift voor je.

Vragen of meer informatie? 
Neem contact op met info@landschapsbeheergelderland.nl of 026-3537444.  

http://landschapsbeheergelderland.nl/alle-vrijwilligersgroepen-per-regio/stichting-landschapselementen-elburg/
http://landschapsbeheergelderland.nl/gelderse-werkdag-2017/
http://www.vgh-tharde.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=10
http://landschapsbeheergelderland.nl/gelderse-werkdag-2017/
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl

