Jaarverslag 2018 IVN-regiowerkgroep ‘Rondom Strang & Iessel’
Leden/vergaderingen
Onze 20 min of meer actieve leden vergaderden (gratis, met dank aan gemeente
Oude IJsselstreek) 2x in het gemeentehuis te Gendringen en 3x in de
groepsruimte van De Küper in Breedenbroek (tegen onkostenvergoeding).
Deze vergaderingen hebben mede onder invloed van onze nieuwe
coördinator/voorzitter Frank ter Berg, die dit jaar het stokje heeft overgenomen
van Janrein van Oostrum, een nieuwe invulling gekregen. Vooraf wordt er in
klein comité (6 leden) ‘voorvergaderd’, daarna volgen vanaf 19.30 uur een
aantal lezingen/presentaties (door leden en niet-leden/gasten) die bijgewoond
kunnen worden door alle leden (zowel actief als niet-(meer-)actief) en het
laatste half uur (niet-actieve leden mogen dan al vertrekken) volgt nog een
korte vergadering met de actieve leden/gidsen.
Onderwerpen van de lezingen die aan de orde kwamen, o.a.: voedselbossen, de
sterrenhemel, bijen en bomen. Deze ‘natuuravonden’ trokken gemiddeld zo’n 19
leden. Soms kreeg zo’n avond nog een vervolg in de vorm van een veldexcursie
op de eerstvolgende zaterdag. Zo zijn we in februari voor watervogels en

mossen naar het Wiekense Gat geweest, hebben we in april amfibieën bekeken
en geteld in poelen rondom Sinderen/Silvolde en hebben we in juni, o.l.v. dhr.
Beelaerts van Blokland, een excursie rondom de Kemnade en het Waalse water
gemaakt. Bij deze laatste excursie waren, op uitnodiging, ook enkele
belangstellende leden van andere werkgroepen aanwezig.
Natuurlijk hebben we Janrein bij een van de ‘vergaderingen’ in het zonnetje
gezet en hem met een passend cadeau bedankt voor zijn jarenlange coördinatoren voorzitterschap. Hij blijft gelukkig behouden voor de werkgroep en we zijn
blij met o.a. zijn bijdrage aan onze jeugdactiviteiten.
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Jaarprogramma en aangevraagde activiteiten
Er zijn 10 publieksexcursies gehouden, waarvan 2 in samenwerking met de
Vogelwerkgroep (‘patrijzenfietsexcursie’). Het betrof verder een
nachtegalenexcursie, een rondje Terborg (met speciale toestemming bezoek

tuin kasteel Wisch), een poelenfietstocht en een paddenstoelenexcursie. Het
aantal deelnemers varieerde van 5 tot 30 deelnemers. De waterdiertjesexcursie
was wederom de beste trekker.
Naast de IVN Slootjesdag organiseerde onze jeugdgroep nog 3 andere
Scharrelkids-activiteiten, met de thema’s: vogels in de winter, zaadbommetjes
en zo… en geuren en kleuren. Het aantal deelnemende kinderen varieerde van 6
tot 17, met een gemiddelde van 12 per activiteit. Facebook blijkt, bij navraag,
een goed medium te zijn om aandacht te vragen voor deze kinderactiviteiten.
Alle excursies/activiteiten zijn via de website en Facebook aangekondigd en de
meeste ook via de lokale bladen.
We hadden 6 aangevraagde activiteiten, waaronder o.a. een excursie voor 24
recreatieondernemers uit de gemeente Aalten in het kader van het IVNprogramma Gastheer van het Landschap. Deze groep kreeg o.l.v. 2 van onze
gidsen een rondleiding door natuurgebied het Aaltense Goor.
Daarnaast werden we ingeschakeld bij de Pareldag in de gemeente Oude
IJsselstreek. Hierbij hebben we ruim 100 deelnemers gedurende de hele dag,
tijdens korte excursies, laten genieten van een voor velen toch onbekende
groene parel: het Kluunpand bij Gendringen.
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Overige activiteiten en contacten
Dit jaar mochten we de
Algemene
Ledenvergadering (ALV)
faciliteren. Deze vond
plaats in het clubgebouw
van schuttersvereniging
Willem Tell in Silvolde en
werd goed bezocht. De
aansluitende wandeling
naar de Paasberg werd kort
gehouden vanwege de
harde, ijzige wind!
Na afloop vielen de
zelfgemaakte soepen en
biologische (belegde) broodjes zeer in de smaak.
Ons werkgroepuitje ging dit jaar naar de Gorsselse heide, waar 11 leden werden
rondgeleid door een lokale deskundige van dit nog volop in ontwikkeling zijnde
gebied. Een prachtige ochtend!
Onze jeugdgroep heeft wederom een IVN-stand bemenst tijdens de DRU
Kidsfabriek in de SSP-Hal te Ulft. Als thema was dit jaar gekozen voor
‘kriebelbeestjes’. Rond de 100 kinderen hebben bodemdiertjes gezocht in onze
meegebrachte grondbakken, beestjes geknutseld en met de electrospellen
gespeeld.
We waren betrokken bij diverse publicaties op de IVN-site/-Facebookpagina en
in het ledenblad De Composiet. Van de meeste excursies/activiteiten (indien
mogelijk) zijn verslagen met foto’s gepubliceerd op de website, 10 publicaties in
totaal.
Aan IVN-promotie hebben we gedaan bij Open Monumentendag in de
Walburgisschool te Netterden. Helaas weer weinig kinderen bij de
(knutsel)activiteit, maar de IVN-stand werd goed bezocht (ca. 250 bezoekers).
Er waren leden vertegenwoordigd in klankbordgroepen van gemeente(n),
Plattelandsraad, oudheidkundige vereniging(en), VVV, Sovon en Ravon.
Ook zijn er leden lid van andere IVN-werkgroepen: De Natuurkoffer, VWG, ZWG,
PR & Communicatie en Landschapsbeheer.
Totaaloverzicht van onze activiteiten:

IVNactiviteiten

aantal act. deelnemersaantal volwassenen

2017 2018
jaarprogramma
11
10
aangevraagd
5
6
overige
11
11
Totaal
27
27

2017
219
104
291
614
3

kinderen

2018 2017 2018 2017 2018
176 142
127
77
49
193
65
179
39
14
543 122
438 169 105
912 329
744 258 168

