JAARVERSLAG 2021. IVN WERKGROEP DE LIEMERS.
………………en dan zit je voor het 2e jaar op rij in een lockdown voor de computer om een jaarverslag
van onze werkgroep te schrijven. Corona heeft ons nog steeds te pakken en maakt “normaal”
functioneren helaas nog steeds onmogelijk.
In de zomer werden de teugels iets minder strak en dachten wij allemaal de draad weer op te kunnen
pakken. Helaas…………………..de realiteit is dat wij het jaar 2021 eindigden met opnieuw een
lockdown waar we op moment van schrijven ( 10-01-2022) nog steeds mee te dealen hebben.
Met als gevolg dat wij als werkgroep in het jaar 2021 maar 1x hebben vergaderd en wel op 28
september en op deze bijeenkomst de jaarverslagen van 2020 van onze werkgroep pas werden
goedgekeurd door de leden en tevens het jaarprogramma van 2022 hebben opgesteld. Hoe bizar!!
Wel hebben wij als werkgroep de algemene ledenvergadering kunnen organiseren. Hier namen 37
leden aan deel en zij hebben kunnen genieten van een prachtige natuurwandeling achter de dijk.
Gerrit van Alst had een prachtige power point-presentatie voorbereid over het gebied achter de dijk
met als thema: Hoe het toen was en thans is. Helaas wilden alle aanwezigen naar buiten!!
Gerrit zal tzt in het voorjaar 2022 deze presentatie alsnog verzorgen in het NME.
De vergadering werd afgesloten met een uitstekende lunch verzorgd door Thoen en Thans.
Ook een gevolg van alle beperkingen is dat heel veel excursies niet doorgegaan zijn.
Wat wel doorging waren o.a. de excursies in de Kleine Gelderse Waard en in het Erfkamerlingschap.
Beide keren met ongeveer 40 deelnemers.
De fietstocht “ Wisseling van de wacht” trok nog 6 belangstellenden.
De stadswandeling door het centrum van Zevenaar trok maar 4 belangstellenden.
En op de valreep in oktober nog een lezing in Didam, verzorgd door Roel voor de Vrouwenvereniging
Kontactclub Zij in Didam voor 44 aanwezigen.
Marijke heeft weer netjes de bereikmeting van onze werkgroep bijgehouden. Al zou het doorgeven
aan Marijke van de evaluatieformulieren beter kunnen!! Wordt nog wel eens vergeten. Een punt van
aandacht voor het komende jaar.
Wel hebben wij als werkgroep meegewerkt aan WorldCleanUp Day d.d.19 september , de actie
Schone Rivieren d.d. 16 oktober en het Fietsfestival d.d. 23 oktober ter gelegenheid van het 250jarig bestaan van het waterverdrag.
En natuurlijk Je School Kan De Boom In met wilgenknotten. Dit is elk jaar weer een hoogtepunt voor
de leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs…………………..en óók voor de vrijwilligers die met
veel plezier de leerlingen begeleiden met het hanteren van zagen, ladders en onwillige
takken!!!!!!!!!!!!!
Dit schooljaar (winter 2021/2022) met 24 klassen , 533 leerlingen en 27 vrijwilligers.

Natuurgidsencursus 2020/21/22. ( verslag namens het team door Gemma de Vries)
Na de onderbreking wegens lockdown zijn er nog 25 enthousiaste cursisten over. In september werd
er weer gestart in de Ruumte te Halle, de locatie in Zevenaar is te klein om de 1,5 meter afstand te
kunnen waarborgen. Maar we konden weer verder…………….en dat was na een zo lange
onderbreking toch wel heel plezierig. Het gehele programma is herzien en dat betekent dat het einde
rondom juli 2022 valt.
We hebben een hele hechte groep en dat hebben we samen ervaren toen wij tijdens een excursie
hoorden dat wij na een kort ziekbed voorgoed afscheid moesten nemen van onze cursist Henk
Wentink ……………..het bleef even écht stil in het bos.

Op dit moment gaan we verder met online lessen, de praktijk wordt weer even uitgesteld maar we
laten ons niet UIT HET VELD SLAAN!!!!!!
Het komend jaar hopen we de gidsenopleiding af te ronden en de diverse IVN afdelingen blij te
maken met enthousiaste nieuwe gidsen die zich dienstbaar willen maken in een van de werkgroepen.
En dan verder nog de bekende bezigheden:
Natuur Actief, NME schoolactiviteiten, contacten VSR, Copy Composiet.
Indien nodig hebben we overleg met Staatsbosbeheer, Stichting Ark, Free Nature, Stichting Twickel,
TIC Tolkamer, Gemeente Zevenaar, St. Landschapsbeheer Gelderland.
En dan eindig ik dit verslag terwijl buiten de zon schijnt. Ik doe mijn wandelschoenen aan en ga
heerlijk genieten van die dingen die nog wel kunnen. En 1 daarvan is: de natuur in en ogen en oren
open houden en GENIETEN!!!!!!!!!!!!!!
Laten we hopen dat we dit ook gauw weer met zijn allen op een verantwoorde manier kunnen doen.
Want dat is toch wat wij willen: Onze liefde voor de natuur delen met zoveel mogelijk mensen.
Zevenaar, 11 januari 2022
Rinie Schennink, werkgroep de Liemers.

