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Elburg, 16 maart 2017 

Gelderse Werkdag 2017 

Na maanden van voorbereiding, overleggen, mailen telefoneren en regelen, was het dan eindelijk zo ver: de 
Gelderse Werkdag 2017. Het had nog heel wat voeten in aarde en het heeft sommigen een aantal slapeloze 
nachten bezorgd, maar het resultaat mocht er zijn. De goede samenwerking tussen de SLG en de SLE (met 
name Ad en Eddy) waren belangrijke ingrediënten voor de totstandkoming van deze dag. Ook de 
samenwerking met de gemeente Elburg heeft hier positief aan bijgedragen.

Inclusief onze eigen vrijwilligers waren er bijna 250 mensen aanwezig. De diverse activiteiten en excursies 
werden begeleid door onze eigen mensen. Uit de monden van de organisatie en de overige aanwezigen, 
kon men duidelijk horen dat men zeer tevreden was over deze dag. We mogen hier best trots op zijn.


Hieronder treft u een bescheiden fotoreportage aan van deze dag. Helaas hadden we niet de beschikking 
over foto’s van alle activiteiten. 


- De vrijwilligers ontvangen de laatste instructies van Ad


Knotpraat 149



- Volle bak in het MFC Aperloo in ’t Harde


- Vlnr: Arjan Vriend (directeur-bestuurder SLG), Ad Dijkshoorn (voorzitter SLE) en wethouder Henk Wessel




- De gaten in de oeverzwaluwenwand werden weer opgevuld met zand voor het nieuwe broedseizoen







- Er was een rondleiding door het historische Elburg onder leiding van deskundige gids Hemmy


- Ook werden op diverse plekken wilgen geknot en houtwallen uitgedund






- Sommigen waren wel erg fanatiek







- Op de Hokseberg werd een flink stuk ingeplant met inheems plantgoed







- Natuurlijk was er ook nog tijd voor een kop koffie (onder toezicht van de wethouder, foto onder)




- Het snoeien van de hoogstamfruitbomen onder toezicht van onze eigen Heim (met aanwijsstok)




- Na de lunch was het tijd voor het uitreiken van de prijzen en het inleveren van de bokaal door Eddy. 
Gelukkig kreeg hij er een aandenken voor terug.


- De aanmoedigingsprijs voor Joep Gerrits van de Stichting Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen


- Landschapsknokker 2017 is de heer Kees Vredeveld van de G.A. van der Lugt Stichting uit Lochem




- Naast diverse werkzaamheden was er ’s middags ook gelegenheid tot het maken van een fietstocht van 
ongeveer 27 kilometer door het gevarieerde landschap van de gemeente Elburg onder leiding van Cor.







- En na een drankje en een hapje was de dag al weer afgelopen. Tot volgend jaar in een andere gemeente.





