
Jaarverslag 2022 van IVN werkgroep de Liemers. 

 
Al weer en jaar voorbij!! En wát voor een jaar. Na 2 jaar  met zijn allen geworsteld te hebben met de 
beperkingen die Covid ons bezorgde kunnen we begin 2022 gelukkig weer de draad oppakken en 
doen waar we plezier en voldoening uithalen: Samen met IVN-ers het publiek kennis laten maken 
met de plaatselijke natuur. 
 
Even had Covid ons nog te pakken en  ging de nieuwjaarsbijeenkomst van de Oude IJsselstreek niet 
door. En ook onze eigen nieuwjaarswandeling van de werkgroep werd op het laatste moment 
geannuleerd.  Gelukkig hebben we dit nog in kunnen halen op 18 juni met en midzomerwandeling in 
de  Weijenward/ Plan Karekiet waarbij Rieny Putmans uitgebreid verteld heeft over de 
ontwikkelingen  en werkzaamheden daar. 
Daarna gingen we met zijn allen heerlijk lunchen bij Thoen en Thans. 
 
De Natuurgidsen opleiding werd dit jaar afgesloten op 2 juli met een diploma-uitreiking . 
Het was een bewogen tijd maar het team kijkt er met een goed gevoel op terug en we hebben als 
werkgroep er weer  enthousiaste en getalenteerde mensen bij!! 
Anja, Colette, Han, Jozef, Jurrie, Manfred, Martien, Martine, Peter en Wies. Wij feliciteren jullie met 
jullie welverdiende diploma en wensen jullie heel veel succes binnen onze werkgroep. 
 
In september werd er onder bezielende leiding van  Gemma, Johan, Rita, Dick, Wies en Carin gestart 
met een groencursus met 12 deelnemers. 
 

Project:  Je School kan de boom in. 

Wederom een groot succes, voor zowel de kinderen als de begeleiding. 
Hoe vonden de scholen het??? Bij een enquête werden hoge cijfers gescoord. De leukste les van het 
jaar!! De organisatoren en vrijwilligers hebben er veel plezier in en zijn trots op het resultaat. 
Met hulp van Landschapsbeheer Gelderland en NME werd een groot gebied bestreden. Van 
Doesburg-Angerlo-Giesbeek-Westervoort tot Zevenaar en Tolkamer. 
In het voorjaar met 13 klassen en 263 kinderen en in het najaar met 12 klassen en 274 kinderen. 
En nog en klas  van de ISK uit Arnhem met 14 kinderen uit Syrië, Irak, Afghanistan, Oekraïne, Eritrea, 
Polen en Bulgarije.  Deze kinderen hadden de dag van hun leven en uitten hun dankbaarheid met een 
prachtig boekwerk met tekeningen over het knotten  voor alle vrijwilligers. 
 

Project:  Nederland Schoon. 

In het voorjaar hebben alle basisscholen in de gemeente Zevenaar meegedaan aan de Landelijke 
Opschoon actie van Nederland schoon. 
IVN-ers hebben op de scholen lesgegeven als afvalprofessoren. 
 
In totaal hebben we weer 6x vergaderd met gemiddeld zo’n 20 aanwezige leden. 
En zoals altijd vinden we onderdak bij het NME. Waarvoor onze dank. 
Tijdens de werkgroepvergaderingen worden we geregeld getrakteerd op hele bijzondere biologische 
momenten. 
o.a. door Manfred. Hij vertelt ons hoe de vrijwilligersgroep in de Kleine Gelderse Waard drijvende 
eilanden heeft gemaakt om visdiefjes goede nestel mogelijkheden te bieden. 
Fred met een prachtige fotopresentatie van de bijzondere flora  van het Tolkamerdijkje. Een mooie 
manier om je plantenkennis van het dijkje weer op te frissen. 
Jac met een stelling: De wolf het land uit, dood of levend. 
Bij de soms verhitte discussie blijkt dat de wolf zelfs in Didam is gesignaleerd. 



Martine, Martien en Manfred laten ons kennismaken met hun afstudeeropdracht: Project Achter de 
Dijk. De digitale beschrijving is opgebouwd in modules die los van elkaar te gebruiken zijn afhankelijk 
van het thema en de jaargetijde van de wandeling. 
 
En zo heeft Gerrit  op 24 maart weer een boeiende lezing verzorgd. Met als thema: Hoe het toen was 
en thans is. De avond was al snel helemaal volgeboekt. Het was een leuke avond waarin Gerrit ook 
blij was met de interactie vanuit de zaal. 
 
Marijke heeft weer gezorgd dat de bereikmeting  keurig bijgehouden werd. 
Er werden 2 lezingen gehouden met 101 deelnemers. 
Er waren 2 dagdelen kinderen in de weer met de slootjesdag. Hieraan namen 28 kinderen deel. 
In totaal waren er 12 wandelexcursies met 382 deelnemers ne 2 fietsexcursies met 28 deelnemers. 
En dan waren er nog 3 aangevraagde wandelingen met in totaal 126 deelnemers. 
 
Samen met het NME zorgden  wij weer voor slootjesexcursies, vogellessen, beverlessen, lessen over 
het menselijk lichaam, bijenlessen, afvalprofessoren, afval escape room en paddenstoelenlessen. 
 
En dan verder de bekende bezigheden:  contacten VSR, copy Composiet. 
Indien nodig hebben we overleg met Staatsbosbeheer, Stichting Ark, Free Nature, Stichting Twickel, 
TIP Tolkamer, Gemeente Zevenaar, Landschapsbeheer Gelderland. 
 
Aan het einde van dit jaarverslag mogen we concluderen dat wij nog een springlevende vereniging 
zijn. Met veel enthousiaste leden slagen we er elk jaar weer in kinderen en volwassenen te 
motiveren meer in de natuur  door te brengen door middel van een gevarieerd jaarprogramma. Daar 
mogen we met zijn  allen best trots op zijn!!! 
 
Zevenaar, 30 januari 2023 
Rinie Schennink, Werkgroep de Liemers. 
 
 


