
Beste Vrienden van het Landgoed Larenberg ! 
 
Op alle mogelijke manieren heeft de lente z’n entree aangekondigd op Het Landgoed Larenberg : 
allereerst door de werkzaamheden in het bos met het opruimen van de schade van de twee januari 
stormen, het schonen van de laaggroei waardoor er veel meer licht in het bos komt, het snoeien van 
de berceau, het kappen van oude eiken, het planten van een nieuwe lindelaan bij de berceau en het 
korten van de begroeiingen langs de paden en last but not least het repareren van de paden, de 
leemkuil en leemzeulder. 
 
Daarnaast natuurlijk de volle zonneschijn met hoge temperaturen gedurende enkele dagen en de 
vele regen de afgelopen dagen ! 
 
Al met al een genoegen om nu door het bos te wandelen en het nieuwe leven te aanschouwen. 
 
Ook is al snel te zien dat er behoefte is aan klein onderhoud zoals : het verwijderen van de esdoorn 
uitlopers, het weghalen van de kleine zomereik planten, het met wortel en al aanpakken van de 
Japanse duizend knopen plant en meer van deze activiteiten. 
 
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die op 12 of 26 mei de handen uit de mouwen willen steken om deze 
werkzaamheden aan te vatten : aanvang rond 9.30 uur tot de middag [broodjes worden verzorgd] en 
daarna tot 16.00 uur [de borrel staat koud bij de voorzitter]. 
 
Handschoenen en gereedschap staat voor u klaar. 
 
Gedacht wordt aan een gezelschap van 15 personen. 
 
Graag vernemen we wie mee wil doen aan deze ondersteunende activiteit.[via 
bert.e.barkmeijer@outlook.com] 
  
Natuurlijk blijven we zoeken naar nieuwe Vrienden [of donateurs] van De Stichting Vrienden van 
Landgoed Larenberg via een bijdrage van € 15,00/jaar op NL42 RABO 0160 3426 27] en u blijft onze 
beste ambassadeur, maar ook voor u is dit een geheugensteuntje ! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Landgoed Larenberg, 
 
Bert E. Barkmeijer 
Voorzitter 
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