
IVN nieuws januari 2023 

Omdat door privé-omstandigheden beide vrijwilligers die de nieuwsbrief maken verhinderd zijn voor 

deze keer het nieuws in een bijlage bij de mail. 

Natuurlijk beginnen we met het feit dat IVN Zutphen dit jaar 40 jaar bestaat. 

Er komen verschillende feestelijke activiteiten, we noemen er al drie: 

• Woensdag 22 februari om 15.00 een voorvertoning van de film “onder het maaiveld”  in 

Cinemajestic over dat wat er allemaal leeft en groeit onder de grond. Voor volwassenen en 

kinderen vanaf ca 10 jaar die interesse hebben voor al die kriebeldiertjes en schimmels onder 

de grond. Hier de link naar de trailer: https://vimeo.com/773725235/cae376274a 

• Zondag 16 april een feestdag voor leden in de Kaardebol. Het programma volgt nog, maar 

reserveer alvast de datum! 

• Woensdag 3 mei feestelijke start van een speurtocht “natuur in de stad” voor kinderen van 

5-12 jaar. Die dag kunnen kinderen voor het eerst deze speurtocht lopen. Reserveer alvast 

de dag als je met je (klein) kinderen mee wilt doen. 

Helaas is in december 2022 één van de oprichters van IVN Zutphen, Ronald Plomp, overleden. Hij 

was reeds langere tijd ziek en heeft vorig jaar nog zijn IVN-speldje gekregen voor zijn 40 jaar 

lidmaatschap. 

 

In het voorjaar is er ook weer een ALV 

(algemene leden vergadering). Deze staat 

gepland op dinsdag 28 maart om 19.30 uur. 

Zoals altijd willen we na de vergadering samen 

een leuke activiteit doen. Is er iemand die een 

goed idee heeft, meldt dit dan vooral bij het 

bestuur:  Ivn.zutphen@gmail.com 

 

 

Er zijn de komende twee maanden twee 

wandelingen: 

Op 12 februari is er een doorstapwandeling. Start om 11.00 uur bij de sluis bij Eefde. Onderweg krijg 

je lekkere soep. 

Op zondag 26 februari om 14.00 uur is er een wandeling op de Gorsselse hei. Thema: geschiedenis 

In februari start ook de cursus Mens en Natuur, deze is echter al helemaal volgeboekt, erg leuk! Wie 

weet komt hij nog een keer terug later dit jaar. 

Wij hopen dat we elkaar komend jaar vaak zullen ontmoeten, tijdens een excursie of bij een 

jubileumactivteit. 

Het bestuur IVN Zutphen 
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