Stichting Landschapsbeheer Gelderland nodigt u uit voor:

De Gelderse werkdag
op zaterdag 5 maart 2011
Verzamelen bij Everwijnsgoed:
Bennekomseweg 160, 6871 KJ Renkum
tel: 0317-318890
Programma
09.15 uur: Ontvangst met koffie, thee en taart, excursie- en werklocatiekeuze
09.35 uur: Welkom door Arjan Vriend, directeur Stichting Landschapsbeheer
Gelderland, woord van dhr P.J. van Lent, wethouder gemeente Renkum
09:50 uur: Vertrek naar werklocaties en excursies
12:00 uur: Terugkeer naar Everwijnsgoed
12:30 - 13:35 uur: Lunch met om 13:20 uur uitreiking Landschapsknokkertje
aan de vrijwilliger van het jaar!
13:45 uur: Tweede deel activiteiten en excursies
15:45 uur: Terugkeer naar Everwijnsgoed
16.00 uur: Slotwoord door Arjan Vriend en een afsluitende borrel
De Gelderse werkdag, dat doen we samen!
De Gelderse werkdag is de jaarlijkse dag voor vrijwilligers, aangesloten bij ons.
In 2011 vieren we ons 25-jarig jubileum, dus reden voor een extra feestelijke
Gelderse werkdag met kinderactiviteiten en een presentje!
Gezamenlijk wordt er gewerkt op mooie locaties en daarnaast zijn er inspirerende
en leuke excursies voor jong en oud!
Wie wordt de Landschapsknokker van 2011?
Ieder jaar wordt onder de vrijwilligers de ‘Landschapsknokker’ gekozen. Deze
vrijwilliger van het jaar ontvangt naast het ‘Landschapsknokkertje’ een geldbedrag
van € 500,-, te besteden aan een project binnen het eigen werkgebied. Graag
ontvangen we nominaties voor het Landschapsknokkertje. Weet u iemand die
zich vol overgave inzet voor natuur en landschap in de eigen omgeving en vindt u
dat diegene wel eens in het zonnetje gezet mag worden, stuurt u dan een mailtje
met motivatie voor 21 februari naar info@landschapsbeheergelderland.nl.
De Gelderse werkdag wordt samen georganiseerd met Staatsbosbeheer, gemeente Renkum,
Waterschap Vallei en Eem, Oranje Nassau’s Oord, IVN ZW Veluwezoom Beken, IVN ZW Veluwezoom Knotgroep, St. Landschapsbeheer Zuid West Veluwe, Mooi Wageningen en Bosjutter

We hopen u te zien op
5 maart!

Uitnodiging
Gelderse werkdag

Zaterdag 5 maart
Renkum
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