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LANDELIJKE NATUURWERKDAG ZATERDAG 5 NOVEMBER 2016 IN GARMERWOLDE 
Vrijwilligers gezocht – vele handen maken licht werk 
 
Zaterdag 5 november vindt voor de zestiende keer de Landelijke Natuurwerkdag plaats. 
Jong en oud gaan die dag in heel Nederland aan de slag met het behoud en herstel van 
natuur en landschap. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) doet ieder jaar mee aan 
deze opknapbeurt van het landschap op een van haar terreinen. Dit jaar gaan we aan de 
slag op het kerkhof van Garmerwolde.  
 
Op dit kerkhof staan veel bomen en struiken die op een snoeibeurt wachten. Het kerkhof is in 
beheer van de SOGK, die samen met vrijwilligers de beplanting op het kerkhof een flinke 
onderhoudsbeurt wil geven. Iedereen die op deze fraaie locatie mee wil helpen op de 
Natuurwerkdag, is van harte welkom om 10.00 uur aan de Dorpsweg 69 Garmerwolde, 
tegenover de OBS Garmerwolde. 
 
De Natuurwerkdag in Garmerwolde begint om 10.00 uur en eindigt om ca. 15.00 uur. De 
werkzaamheden bestaan uit: snoeiwerkzaamheden. Snoeien, zagen en slepen van takken 
en het opruimen van het snoeiafval. Aan het eind van de ochtend wordt gezorgd voor een 
heerlijke lunch. In de middag gaan we dan nog even door om de Natuurwerkdag-klussen op 
de begraafplaats goed af te ronden. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. Ook de 
materialen worden geregeld. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor goed, stevig en 
waterdicht schoeisel.  
 
Wij organiseren het evenement dit jaar samen met de Stichting Begraafplaats Garmerwolde. 
Landschapsbeheer Groningen zorgt op deze dag voor de begeleiding en materialen, maar u 
mag natuurlijk ook zelf materialen meenemen. Wij hopen op een hoge opkomst om na afloop 
als resultaat over een opgeknapt kerkhof te kunnen wandelen. Wilt u deze dag ook de 
handen uit de mouwen steken? Meld u dan aan via de mail info@groningerkerken.nl o.v.v. 
Natuurwerkdag 2016 Garmerwolde of via de website www.natuurwerkdag.nl 
 
Natuurwerkdag algemeen 
Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kunnen die 
dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een 
opknapbeurt van het landschap. Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende 
werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, 
zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van 
fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Ook kinderen zijn zeer welkom 
op de Natuurwerkdag. Op verschillende locaties worden speciale kinderactiviteiten 
georganiseerd. www.natuurwerkdag.nl 
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
 
Bijlage: Foto’s Garmerwolde (Eltje Werkman/SOGK) 
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