
IVN nieuws maart 2023

Nog een keer de nieuwsbrief zonder verhalen, maar wel met veel informatie.

Wat was het een mooie start van ons jubileumjaar op 22 februari. Met 117 mensen
hebben we genoten van de film “onder het maaiveld”. Na afloop bleven
verschillende leden nog gezellig napraten. Voor wie de film gemist heeft, hij draait de
komende weken ook nog in Luxor!

Belangrijke data de komende maanden:
 Dinsdag 28 maart: ALV in De Kaardebol om 19.30 uur. Na de vergadering is er een creatieve 

activiteit. Leden hebben hierover inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. 
 Zondag 16 april:  Feestdag voor leden in De Kaardebol. Leden hebben inmiddels de 

uitnodiging per mail ontvangen. Aanmelden is nodig.
 Woensdag 3 mei  is de feestelijke start van een belevingstocht “natuur in de stad” voor 

kinderen van 5-12 jaar. Die dag kunnen kinderen voor het eerst deze speurtocht lopen. 
Reserveer alvast de datum als je met je (klein)kinderen mee wilt doen.

Hulp gevraagd
Wie wil er een paar uur meehelpen achter onze IVN-kraam? Je geeft dan informatie over IVN, 
mensen kunnen artikelen, zoals zoekkaarten kopen en het is gezellig! Data komende periode:
28 en 29 april bij kasteel Hackfort
7 mei bij De Kaardebol
Opgeven graag bij Peter Weustenenk: peweustenenk@hetnet.nl

Op 18 maart is er weer de Landelijke  Opschoondag. Ook in het buitengebied van Zutphen wordt 
dan zwerfafval opgeruimd tussen 10.00 en 12.00 uur. Wil je meedoen, mail dan naar 
stuitschoonmaakdag@hotmail.com. Er zijn meerdere initiatieven in en om Zutphen. Op de site 
www.nederlandschoon.nl  vind je meer informatie. 

Burgerboerderij De Patrijs in Laren zoekt mensen die flora en fauna willen inventariseren. Heb je 
belangstelling? Mail naar ons secretariaat voor meer informatie:  ivn.zutphen@gmail.com

Er zijn de komende twee maanden verschillende excursies, kijk voor meer informatie  op : 
https://www.ivn.nl/afdeling/zutphen/natuuractiviteiten/
26 maart lentewandeling Huis de Voorst
2 april fietstocht IJssellandschap
10 april doorstapwandeling Joppe
22 april excursie voor vroege vogels
23 april excursie huis ‘t Velde

Wij wensen jullie een mooi voorjaar en hopelijk zien we jullie
bij één of meer van de vele activiteiten

Het bestuur IVN Zutphen
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