natuurmoment aan ons op te sturen. Van al deze inzendingen heeft Rob
van den Dikkenberg een compilatie gemaakt.

Jaarverslag 2021
We organiseren avonden voor én door natuurliefhebbers. We
presenteren een afwisselend programma, met meerdere onderwerpen.
Op elk van onze avonden nodigen we twee deskundigen uit. Dat kan
iemand van een andere werkgroep, een school of stichting, een expert
of soms zelfs een bekende Nederlander zijn. Daarnaast verzorgt het
team van Natuur Actief een interactieve, leerzame doe-activiteit.
We streven naar interactie tussen spreker(s) en publiek, maar ook
tussen de bezoekers onderling. We creëren een gezellige, goede sfeer,
met ruimte om te 'netwerken'.

Febr. 2021
Compilatie
inzenders

van

natuurmonumenten

van

diverse

Deze uitzending werd bekeken door 225 kijkers.
De eerste reacties waren erg positief. Reden om nogmaals een oproep
aan onze vaste bezoekers te doen om een foto of video, dit maal over de
ontluikende lente, in te sturen.

Hoogtepunt[en] in 2021
Nog steeds hebben we te maken met de Corona pandemie en kunnen we
geen live-avonden organiseren. We gaan door met het maken van online
programma’s, onder het motto:
“Beleef de natuur thuis, op een tijdstip dat het u uitkomt, vanuit uw
eigen luie stoel!”

Apr. 2021

Voor de uitzending van februari hebben we via onze nieuwsbrief onze
vaste bezoekers opgeroepen een video of foto met hun ultieme

Deze uitzending werd bekeken door 188 kijkers.

Beleef de lente

Rob van den Dikkenberg heeft voor de uitzending van juni een item
gefilmd op het Tolkamerdijkje, aan de vluchthaven bij Tuindorp richting
de Bijland.
Fred van de Heuvel en Ben Menting nemen u mee langs de vluchthaven,
het veldje, de zomerdijk en uiterwaard. Op dit mooiste stukje aan de
Rijn bloeien bijzondere planten., Vanwege de kalkrijke bodem en door
het af en toe hoge water van de Rijn zijn hier bloemzaden afgezet vanuit
Midden-Europa.

Okt. 2021
Ecoduct Koekendaal
Deze uitzending werd bekeken door 299 kijkers.

Bezoekersaantallen
De “kijkcijfers” van de verschillende uitzendingen staan bij de
desbetreffende items vermeld.
Jun. 2021
Het Tolkamerdijkje
Deze uitzending werd bekeken door 372 kijkers.
De uitzending van oktober gaat over het enige ecoduct in de Achterhoek.
Jacques Engelen interviewt Ronald Langendoen, projectleider van de
gemeente Doetinchem en Henriette van der Loo, actief IVN’er bij de
zoogdierwerkgroep. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de
realisatie van ecoduct Koekendaal over de A18 bij Doetinchem.
“Tientallen dieren gaan hier straks per dag over het ecoduct”. Er zullen
op den duur ook camera's worden geplaatst, zodat het gebruik van het
ecoduct kan worden gemonitord.

Inkomsten en uitgaven
Wij hebben als werkgroep geen winstoogmerk. Voor het organiseren
van onze activiteiten maken we natuurlijk wel kosten (zaalhuur, geluid,
onkostenvergoeding voor sprekers, onderhoud apparatuur etc.) en die
moeten afgedekt worden.
De bezoekers van een Natuur Actief avond betalen € 3,- ongeacht of
men lid is van IVN. Incidenteel gelden afwijkende toegangsprijzen. De
online programma’s kunnen gratis worden bekeken op YouTube.

Team Natuur Actief
Naast de activiteiten voor IVN – Natuur Actief hebben de meeste
teamleden ook nog een drukke baan. Dit, in combinatie met een erg
krappe bezetting (wat nu het geval is), trekt een zware wissel op
ieders inzet.
Het Natuur Actiefteam is, mede daarom, dringend op zoek naar nieuwe
(jonge) aanwas. Wat zoeken we voor mensen?
* Een presentator (m/v) voor onze live avonden. Zij/hij vindt het leuk
onze avonden te presenteren, is in staat de sfeer van de avond neer te
zetten, is in staat om onze sprekers te begeleiden. Zij/hij stelt zich in
dienst van de avond en de spreker.
* Enthousiaste mensen die, samen met de overige teamleden, onze
avonden voor én door natuurliefhebbers te organiseren.

Communicatie
De aankondiging van onze Natuur Actief avonden wordt verstuurd aan
onze abonnees (zij die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief),
gepost op Facebook en Instagram en aangeboden aan de regionale
(digitale) media. In tegenstelling tot de “papieren” media wordt de
aangeleverde copy door de digitale media wel opgepakt/gepubliceerd.

Vooruitblik
Zolang we geen bijeenkomsten op locatie kunnen/mogen organiseren
gaan we verder met het aanbieden van online programma.
We hebben ideeën te over voor volgend en toekomstige jaren. We hopen
dat we in de loop van 2022 onze bezoekers weer fysiek mogen
verwelkomen op locatie.

Reden genoeg om de programma’s van Natuur Actief online dan wel op
locatie te bezoeken.
Actuele informatie vind u op https://www.ivn.nl/afdeling/de-oudeijsselstreek/ werkgroep-natuur-actief op de website van IVN De Oude
IJsselstreek.
Volg ons op Facebook https://www.facebook.com/NatuurActief en
Instagram https://www.instagram.com/natuuractief en vergeet vooral
niet onze berichten te liken én te delen.
De digitale uitzendingen zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van IVN
De Oude IJsselstreek.

Natuur Actief, januari 2022

