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Jaarverslag 2020
In het Meerjarenplan 2017-2022 staat dat het bestuur van het IVN Oost-Achterhoek jaarlijks in
een jaarverslag verantwoording aflegt over de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen
die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Onderstaand gaan we puntsgewijs in, op wat er ter uitvoering van het Meerjarenplan, in 2020
is gebeurd.
De tekst uit het Meerjarenplan staat in een kader en is cursief en in een kleiner corps
weergegeven.
De volgorde van de verschillende werkgroepen is gelijk aan de volgorde in het Meerjarenplan.

Bestuur
Het bestuur doet wat een bestuur behoort te doen: de dagelijkse gang van zaken regelen en coördineren.
Daarnaast worden vele bijeenkomsten en vergaderingen bezocht om actuele ontwikkelingen te volgen en er
eventueel op te reageren. Naast bovenvermelde activiteiten organiseert het bestuur een aantal keer per jaar
bijzondere bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsreceptie en de Algemene Leden Vergadering.
Daarnaast worden er projecten opgepakt als: project waterzuivering Neede en scholenproject Berkelland.

De Nieuwjaarsbijeenkomst werd 5 januari in De Kronenkamp te Neede gehouden. Onder het
genot van een hapje en een drankje hebben wij weer elkaar “alle goeds” toegewenst voor het
nieuwe jaar. Het was een plezierige bijeenkomst en er waren weliswaar veel leden aanwezig
maar voor ons gevoel niet genoeg om op deze voet verder te gaan. We gaan ons beraden hoe
wij de ledenbijeenkomst een nieuwe vorm kunnen geven.
Eind februari 2020 werd Nederland geconfronteerd met Corona met vervolgens alle
beperkingen van dien. Daarom zijn wij als Bestuur met de Coördinatoren maar 1 x in
vergadering bij elkaar gekomen. Op 16 september 2020 kwam de Algemene Leden Vergadering
in de Kronenkamp bijeen. Met onderling de 1.5 meter afstand van elkaar was op deze locatie
beter te realiseren dan in De Kruidenhof. Tijdens deze ALV is Angela Tiggeloven met algemene
stemmen gekozen tot bestuurlid.
Het IVN kent 166 afdelingen en 22 regio’s. Wij behoren tot de regio Achterhoek (naast onze
afdeling zijn dat de afdelingen Noord Midden Achterhoek, Oude-IJsselstreek en Zutphen) en
hebben een afgevaardigde in de Landelijke Raad in de persoon van onze interim-voorzitter Jan
Dirk Focker. Met de regio komen we twee maal (door Corona dit jaar 1 maal) fysiek en twee
maal met beeld bellen bij elkaar. We wisselen ervaringen vanuit de afdelingen. En we bereiden
de vergaderingen van de Landelijke Raad voor. Er spelen landelijk met name twee onderwerpen
die te vangen zijn onder ‘1IVN’.
Er is ooit voor gekozen het IVN te splitsen in een vereniging (afdelingen met Landelijke Raad als
hoogste orgaan) en een stichting met professionals en een Raad van Toezicht. Destijds is dat
gedaan omdat het financieel niet goed ging met wat stichting is geworden. Maar inmiddels is
dat ten goede gekeerd en komen we er achter dat het een gekunstelde situatie is die de
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samenwerking niet altijd ten goede komt. Je kunt wel roepen dat je één bent. Maar als er toch
steeds verschillende verantwoordelijkheden zijn.
Daarom is het afgelopen jaar gewerkt aan 1IVN, 1 vereniging met de Landelijke Raad als
hoogste orgaan, ondersteund door een Raad van Toezicht.
Onderzoek toont aan dat zo’n anderhalf miljoen Nederlanders ‘een groen hart hebben’ en
derhalve de missie van het IVN onderschrijven. Maar er zijn 26.000 leden. Daarom zijn we bezig
met een nieuwe visie met als titel ‘van vereniging naar beweging’. Het is met name aan de
afdelingen om het verhaal van die beweging verder uit te dragen.
Ook hier 1IVN, werken vanuit 1 visie: de natuur dichter bij de mensen brengen!
De Bestuurssamenstelling is als volgt;
Voorzitter
Vacant
Vice Voorzitter
Vacant
Ron Krabben
Penningmeester
Tel. 0544-372612
r.krabben2@upcmail.nl
Henk Wiggers
Secretaris
Tel. 06-20120995
ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl
Kay ten Barge
Lid
Tel. 0545-473690
kaytenbarge@gmail.com
Jan Dirk Focker
Lid (Interim Voorzitter)
Tel. 0544-487469
jandirk@focker.eu
André Hendriks
Lid
Tel. 0544-352043
a.hendriks85@hotmail.com
Anke Hollink
Lid
Tel. 0545-291109
johnenankehollink@hetnet.nl
Angela Tiggeloven
Lid
Tel. 06-20481937
angelatiggeloven@gmail.com
Tenslotte.
In 2020 zijn 11 leden bijgeschreven en 9 vertrokken. Daarmee komt het totaal aantal leden per
31 december 2020 op 195 leden waarvan 16 Huisgenootleden en 2 Ereleden en 4 Gastleden.
De jaarlijkse contributie is € 24,00 en huisgenootleden betalen € 11,00. De 13 Donateurs
betalen minimaal € 11,00.
Al met al was 2020 voor onze afdeling weer een jaar waar met voldoening op mag worden
teruggezien!
Januari 2021, Bestuur IVN Oost-Achterhoek

De Jaarverslagen van de werkgroepen over 2020.
Werkgroep De Gentiaan (Werkgroep coördinator Frans Bomer).
Ons verenigingsblad draagt de naam van het prachtige plantje dat hier in de buurt nog sporadisch voorkomt
(klokjesgentiaan). Het blad verschijnt drie maal per jaar en wordt gevuld met nieuws en achtergronden betreffende
de afdeling. Ieder lid kan kopij aanleveren. De Gentiaan is een belangrijk onderdeel van de communicatie vanuit de
afdeling met de leden.

Het afdelingsblad De Gentiaan verscheen ook dit jaar drie maal.
Frans Bomer was de eindredacteur, met Marco Boekelder als zijn rechterhand.
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De vaste medewerkers waren dit jaar weer Els van Dijk, Auke Hoekstra en Kees de Rooij.
Vanwege alle corona-maatregelen waren er weinig activiteiten dit jaar, maar dankzij de
bijdragen van vele leden en belangstellenden is het toch gelukt om drie keer een behoorlijke
uitgave samen te stellen.
Mevr. Kleine Punte coördineert de distributie en de Gentiaan wordt in Aalten bezorgd door
Gerrit Heusinkveld, in Beltrum door Monique Molendijk en in Eibergen door Leo Janssen en
Gertrude en Frans Bomer. In Groenlo doet Jetty Rodenburg de bezorging en in Lichtenvoorde
Laurens Wildenborg. In Neede Tonny Klein Breteler en Anke en John Hollink en in Winterswijk
Jopie Schreurs en Henk Wiggers.
Henk Wiggers zorgde voor de postverzending van de Gentiaan en de bezorging van het blad bij
nieuwe leden. De Gentiaan aan de andere afdelingen, de KNNV Oost-Achterhoek en de
landelijke IVN werd niet meer per post bezorgd, maar digitaal. Frans Bomer verzorgd de digitale
verzending.
Januari 2021, Frans Bomer.

Werkgroep Wandelingen (Werkgroep coördinator André Hendriks).
e

Iedere 3 zondag van de maand verzorgt de werkgroep Wandelingen vanaf 14.00 uur een natuurwandeling. Onder
leiding van natuur-gidsen worden telkens andere mooie plekjes in onze omgeving bezocht en onderzocht.
Daarnaast kan de werkgroep ook nog andere wandelingen en zelfs fietstochten organiseren.
De data van deze wandelingen en fietstochten staan in onze jaarfolder, de Gentiaan en op de website. Ook via de
lokale en regionale media worden deze bekend gemaakt.

De activiteiten van de groep wandelingen:
Januari
Doorstapwandeling in Haarlo.
25 deelnemers
Februari
Vogels en hun nesten in Harreveld.
12 deelnemers
Vanwege de Corona zijn geplande wandelingen doorgeschoven naar 2021.
Gidsen bedankt voor jullie inzet en we hopen jullie in 2021 weer te zien bij de wandelingen.
Januari 2021, André Hendriks.

Werkgroep Landschapsbeheer (Werkgroep coördinator Martin Peterkamp).
De werkgroep Landschapsbeheer gaat actief in de natuur aan de slag. Het geologisch natuurpad op de Needse berg
wordt door deze groep onderhouden. Daarnaast behoren het onderhoud van bospercelen en het knotten van
wilgen tot de werkzaamheden. In de periode van oktober tot en met april is de werkgroep iedere eerste zaterdag
van de maand van 9.00 tot 12.00 uur aan het werk. Daarnaast worden er doordeweeks op een middag ook nog wel
klussen opgepakt. De werkzaamheden geschieden deels tegen een vergoeding vanuit de gemeente Berkelland.
Jaarlijks is de werkgroep actief in de organisatie van de Natuurwerk- dag, die in samenwerking met
Staatsbosbeheer op het Needse Achterveld wordt gehouden.

De werkgroep Landschapsbeheer bestaat uit 23 enthousiaste vrijwilligers, die werkzaam zijn
voor de Gemeente Berkelland in het gehele werkgebied van de Gemeente. Verder zetten zij
zich in voor Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurpark De Kronenkamp in Neede.
In juni 2020 is de overdracht geweest van de coördinatie van onze werkgroep. Door de
overname is Martin Peterkamp nu coördinator en Johnny Hollink is de tweede coördinator.
Je kunt je voorstellen dat het afgelopen jaar veel aanpassingen zijn geweest in verband met de
corona beperkingen. Toch kon de fanatiek enthousiaste werkgroep niet stil zitten en zijn nog
veel geplande werkzaamheden uitgevoerd.
Iedere eerste zaterdag van de maand is er een werkochtend van 09.00uur tot 12.00uur. Tijdens
de zomer-snoei en in het knot seizoen wordt er ook op de woensdag middag van 13.00uur tot
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16.00 uur gewerkt. Ook zijn er werkmomenten op Natuurpark De Kronenkamp. Meestal op de
derde donderdag ochtend van de maand. Maar ook op extra momenten komen er wel
uitnodigingen per mail.
Halverwege de werkmomenten is er altijd tijd voor koffie, thee en koek. Het is een gezellige tijd
om de contacten te verstevigen en de nieuwtjes door te geven.
De werkzaamheden in 2020:
Helaas konden we niet werken op de heidevelden van het Needse Achterveld. SBB paste een
strak corona beleid toe. Gelukkig zijn de contacten met SBB erg goed en gaan we er van uit
volgend jaar weer voor hen aan de slag kunnen. Alle actieve medewerkers voor SBB mochten in
november een mand vol lekkers ontvangen. Dit ter compensatie en ook ter aanmoediging.
De eerste werkochtend op de Needse Berg (04-04-2020) kon geen doorgang vinden, ook dit in
verband met de corona. Gelukkig kon de tweede werkochtend (26-09-2020) wel doorgaan om
het Geologisch Natuurpad weer aantrekkelijk te maken om te bewandelen.
De werkzaamheden op Natuurpark De Kronenkamp zijn begin 2020 wel uitgevoerd maar sinds
de lockdown ligt ook hier het werk stil.
Het knotseizoen loopt van oktober tot maart. De werkzaamheden in januari en februari 2020
zijn nog gewoon afgewerkt ( In Noordijk, Neede en Eibergen).
Ook in het nieuwe knotseizoen , oktober, november en december 2020 hebben we nog ( hetzij
gepast en op afstand) kunnen werken (In Geesteren, Gelselaar en Ruurlo).
De zomer-snoei in juli en augustus is gewoon afgewerkt. 1109 Wilgen ontdaan van op schot!
IN 2020 zijn de volgende werkzaamheden verricht:
Januari
Wilgen knotten in Noordijk, Neede en Eibergen- buitengebied.
Tevens de start met knotten bebouwde kom Eibergen.
Werkochtend De Kronenkamp.
Februari
Knotten in Eibergen en op de Kronenkamp.
Werkochtend op de Kronenkamp.
Juli
Zomer snoei, in het hele werkgebied.
Augustus
Zomer snoei, in het hele werkgebied.
September Onderhoud Geologisch Natuurpad Needse Berg.
Oktober
Wilgen knotten in Geesteren.
November
Wilgen knotten in Gelselaar.
December
Wilgen knotten in Ruurlo.
Een groot aantal wilgen (946) is ontdaan van hun takken tijdens de Winter-snoei en alle wilgen
(1109) zijn tijdens de Zomer-snoei ontdaan van op-schot in 2020.
Alle medewerkers veel dank voor de enthousiaste inzet.
Januari 2021, Johnny Hollink en Martin Peterkamp.

Werkgroep Promotie (De functie van Werkgroep coördinator is vacant).
De werkgroep Promotie geeft informatie tijdens evenementen: de nationale natuurwerkdag, de open dagen van de
Kruidenhof in samenwerking met Groei en Bloei, de Needse kerstmarkt en diverse andere evenementen. Daarnaast
wordt er voor leden en donateurs jaarlijks een busreis georganiseerd.
Er wordt tevens in ruime mate aandacht besteed aan publiciteit, onder andere door middel van de uitgifte van
folders en persberichten.

Voor alle wandelingen en thema-avonden gaat er een persbericht uit. Dit wordt tijdelijk
verzorgd door Henk Wiggers. Alle activiteiten staan ook in onze folder en op de website.
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Werkgroep Vleermuizen (Werkgroep coördinator Wilko Poortman).
Sinds 2001 beheert de werkgroep Vleermuizen een zelf gebouwde vleermuizenkelder in Neede. Ook elders worden
onderkomens voor de vleermuis gerealiseerd. In de maanden mei tot en met oktober worden er vleermuisexcursies
verzorgd. Onze vleermuizenwerkgroep is zeer nauw gelieerd aan de Stichting ‘Vleermuizendorp Neede’.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Arie Kornegoor, Kevin Collins, Kay te Barge, Erika
Ordelman, Anke Hollink en Wilko Poortman (Per juni 2020 de nieuwe werkgroep coördinator).
Een aantal gidsen maakt ook deel uit van de Stichting vleermuizendorp Neede. Zij verzorgen
rondleidingen tijdens de veld excursies en gaan met de aanwezigen op zoek naar vleermuizen
met behulp van de bat-detector.
In 2020 vonden de volgende activiteiten plaats:
Januari
Kennismaking David Brouwer op de Kronenkamp, onderzoeker vleermuizen
kasten.
Maart
Deelname Bonte Natuur Avond bij Erve Kots Lievelde.
Mei
Kennismaken nieuwe eigenaren Tamaring en de excursie Tamaring.
Juni
Spotten De Kelder N18 Arie, Kevin, Wilko (info bij Kevin).
Vleermuizen spotten camping Marveld Wilko.
Juli
Vleermuizen spotten camping Marveld Kevin en Wilko.
Excursie Hof van Moeder Aarde.
Vergadering met werkgroep op de Kronenkamp.
Augustus
Excursie Tamaring.
Nacht van de vleermuis goed bezocht, krant aanwezig, Kronenkamp.
September Gesprek op Marveld door Kevin en Wilko.
We willen op camping Marveld en bij brouwerij Brouwersnös in Groenlo
vleermuizenkasten ophangen en deze een langere tijd te schouwen of
vleermuizen zich verplaatsen in de winter.
Waarom in Groenlo? Daar had Wilko de contacten en beide zaken waren bereid
om de kosten te dragen. Uiteraard kan dit project uitgebreid worden met kasten
op andere plekken.
Excursie Tamaring.
Studiedag Vleermuizen KAD Wageningen van Wilko.
Wilko klacht afhandelen in Winterswijk.
Oktober
Expertavond/bijscholing door Kevin voor de gidsen.
Locatie: Het Assink lyceum Neede.
Vleermuiskasten ophangen in Groenlo bij Brouwersnös (5) en camping Marveld
(20) Project Kevin en Wilko.
De 25 kasten zijn gemaakt door Johny Hollink.
November
Controle kasten Groenlo door Wilko. Geen vleermuizen.
Verzoek aan camping Marveld om op de één of andere manier de gasten bij het
project te betrekken.
Wilko klacht afhandelen in Ruurlo.
Kevin en Arie plannen interview met https://achterhoeksewindenergie.nl/ over
de geplande windmolens bij Neede. Interview heeft eind november plaats
gevonden. Positief. Wij hebben verzoek gekregen of we evt. in de toekomst mee
willen denken. Moeten we nog een beslissing in nemen. (info Kevin).
Wilko controle kasten Marveld en Brouwersnös. Niets.
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December

Wilko controle kasten Marveld en Brouwersnös.Geen vleermuizen.
Onderhoud Kelder en Garage heeft plaats gevonden. Aanwezig waren Kevin
Collins, Tony Kleinbreteler, Henk Bolster, Johnny Hollink en Wilko Poortman. De
koffie en de broodjes in de pauze waren uitstekend verzorgt door Anke Hollink.
Verzoek Brouwersnös om in 2021 een excursie te geven, zo gauw als dat weer
mag. Graag over invulling en media overleg.
Wilko kasten controle Marvel en Brouwersnös. Helaas.
Januari 2021, Anke Hollink en Wilko Poortman.

Website (Webmaster Patrick Schoenmakers).
Enkele mensen zijn belast met het actueel houden van de website. In het digitale tijdperk wordt het steeds
belangrijker dat onze afdeling digitaal goed voor het voetlicht wordt gebracht. Op de startpagina vindt u de actuele
berichten en wanneer u doorklikt kunt u de achtergrondverhalen lezen.

In het jaar 2020 is er ondanks de uitbraak van de Corona-pandemie in principe weinig
veranderd voor wat betreft het beheer van de website en ben ik doorgegaan op dezelfde weg
als die ik in 2019 ben ingeslagen. Aangezien de meeste activiteiten in 2020 zijn afgelast en dit
ook nog wel voor de eerste maanden van 2021 zal gelden, is het mijns inziens nog belangrijker
geworden om een zo actueel en levendig mogelijke website te hebben voor onze leden.
Stiekem had ik gehoopt dat alle Corona-maatregelen en afgelasting van activiteiten zouden
zorgen voor een grotere bijdrage aan het blog op de website, maar helaas is dit niet gebeurd.
Bij deze roep ik nogmaals iedereen op om bijvoorbeeld een leuke foto, een verslagje van een
wandeling of leuke feiten en/of weetjes omtrent flora en fauna aan te leveren, zodat het blog
wat meer gaat leven. Het e-mailadres hiervoor of voor alle andere website gerelateerde zaken
is nog steeds webmasterivnoostachterhoek@gmail.com.
Ook indien u bepaalde informatie mist of wanneer u een idee heeft voor iets nieuws, dan is het
uiteraard altijd mogelijk om via bovenstaand e-mailadres contact op te nemen.
Januari 2021, Patrick Schoenmakers.

Werkgroep Thema-avonden (Werkgroep coördinator Lies Jacobs).
Deze werkgroep organiseert in ons grote verzorgingsgebied jaarlijks enkele thema avonden afwisselend in Groenlo,
Eibergen, Neede, Lichtenvoorde en Winterswijk.
Voor deze thema-avonden worden deskundige sprekers benaderd.

De werkgroep organiseert samen met de KNNV-Oost-Achterhoek in ons grote
verzorgingsgebied jaarlijks een aantal thema-avonden, afwisselend in Lichtenvoorde, Neede en
Winterswijk. Voor deze thema-avonden worden deskundige sprekers benaderd.
Jaarverslag Thema-avonden 2020:
Januari
Mollen, woelmuizen en andere muizen door Wilko Poortman
Zonnebrinkkerk - Winterswijk
25 leden, 12 niet-leden
Februari
Natura 200 en Beekvliet door Dirk van den Brink
Kronenkamp - Neede
24 leden, 12 niet-leden
Maart
Wilde bijen en andere bestuivende insecten door Bas Kranen en Bennie Harbers
Den Diek - Lichtenvoorde
4 leden, 4 niet leden
September Paddenstoelen door Klaske te Grootenhuis
Zonnebrinkkerk - Winterswijk
14 leden, 4 niet-leden
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Helaas hebben de 6 andere geplande thema-avonden wegens de Covidmaatregelen geen
doorgang kunnen vinden. Deze schuiven door naar 2021.
De werkgroep bestond uit 5 leden: Annet Elburg, Ben Boschker, Lies Jacobs, Marion van Noord
en Ton Reerink. Ter voorbereiding op het programma van 2021 is de werkgroep in mei, juni en
september bijeen geweest.
Januari 2021, Lies Jacobs.

Werkgroep Planten in hun omgeving (Werkgroep coördinator Jan Dirk Focker).
Dit is voor het IVN Oost-Achterhoek een nieuwe werkgroep en staat dus niet in het Meerjarenplan.

Ook afgelopen jaar organiseerde de IVN-werkgroep ‘planten in hun omgeving’ bestaande uit Els
van Dijk, Thea Croese, Ton Reerink en Jan Dirk Focker, samen met de KNNV Oost Achterhoek,
weer een aantal plantenexcursies voor IVN- en KNNV-leden. Dit was alweer het vierde jaar van
deze succesvolle samenwerking met de KNNV! Ondanks Corona zijn we toch vier keer met
telkens een enthousiaste groep op pad geweest. Doel is meer kennis over planten te krijgen.
Daarnaast willen we meer te weten komen over waarom planten nu juist op een bepaalde plek
groeien en kijken we naar de samenhang in het landschap. Naast de excursies is er ook
gelegenheid te determineren onder andere in de zogenaamde ‘werkstee’ bij KNNV-organisator
Fred Bos aan de Bocholtsestraat 49 in Winterswijk. Daarnaast is een plantencursus in
voorbereiding. Maar het hangt van Corona af wanneer deze door kan gaan. De volgende vier
bijeenkomsten gingen wel door. Om en om werd er geïnventariseerd of een excursie
georganiseerd. Elke excursie had een eigen thema met bijpassend excursiegebied.
Mei
Inventariseren en determineren op en rondom het ‘Grijze- of Lievelder veld’.
Juni
Plantenexcursie Noordijkerveld: thema: pioniersvegetatie.
September Inventariseren en determineren op en rondom het ‘Grijze- of Lievelder veld’.
Wooldseveen, thema: Hoogveen.
Afgelopen jaar werd het programma ook in de jaarfolder opgenomen, wel met de restrictie dat
alleen IVN- en KNNV-leden mee kunnen en dat opgave vóóraf verplicht was. Maar door Corona
had dit nog niet zo veel effect. Alle deelnemers gaven zich op via de groepsapp. Voor het
komend jaar zijn de excursies wederom in de folder opgenomen.
Januari 2021, Jan Dirk Focker.

Werkgroep Route-app (Werkgroep coördinator Robert Schadd).
Dit is voor het IVN Oost-Achterhoek een nieuwe werkgroep en staat dus niet in het Meerjarenplan.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Gerard Dolfing, Freerk Hovinga en Robert Schadd.
Het woord jaarverslag is voor onze werkgroep eigenlijk een halfjaarverslag, aangezien deze
werkgroep halverwege 2020 in het leven geroepen is.
Ons doel is promotie van het ontwikkelen van wandelingen in de IVN Routes app en het
ondersteunen van mensen, die wandelingen voor deze Routes app willen uitzetten.
We hebben daartoe een artikel in de Gentiaan gezet over dit type wandelingen en de IVN
Routes app. IVN Routes app wandelingen vormen naar onze overtuiging een waardevolle
aanvulling naast de bestaande gids begeleide wandelingen.
Vanuit dit perspectief ben ik betrokken geraakt bij een project van de gemeente Berkelland.
Samen met een tweetal IVN-ers is onze bijdrage het bestaande Geologisch Natuurpad Needse
Jaarverslag IVN Oost-Achterhoek 2020
7

berg te vernieuwen. Een van de doelen daarbij is het creëren van een wandeling in de IVN
Routes app.
Verder hebben we vanuit de KNNV de vraag gekregen om twee bestaande KNNV wandelingen
in de app te zetten. Van een van deze wandelingen is inmiddels een GPS route gemaakt. Daar
moet nu op een aantal informatiepunten de bestaande wandelinformatie aan worden
toegevoegd.
Januari 2021, Robert Schadd.

Werkgroep NGO (Werkgroep coördinator Henk Wiggers).
Dit is een bestaande werkgroep, echter, deze staat niet in het Meerjarenplan.

Begin 2018 is de begeleidingsgroep voor de vijfde NGO (Natuur Gidsen Opleiding) met de
voorbereidingen van start gegaan. We zijn bijna maandelijks bij elkaar geweest.
We hadden veel steun aan de draaiboeken van de voorgaande begeleidingsgroep. Al met al
stond er een gedegen programma en konden we begin januari 2019 goed voorbereid met
24 deelnemers starten. Het was een gemotiveerde groep met veel verschillende achtergronden
en een erg goed niveau. De deelnemers kwamen niet alleen uit ons eigen werkgebied, maar
ook uit omliggende plaatsen.
Vanaf maart 2020 gooide de Corona ook bij ons “roet in het eten”. De 4 laatste lessen en de
eindopdracht zijn vervangen door extra opdrachten en een examen zonder eindwandeling.
In eerste instantie werd dit negatief ontvangen en drong men aan om de NGO geheel stil te
leggen en op een later tijdstip het oorspronkelijke programma af te werken. Maar achteraf
gezien was onze keuze van afronden een juiste.
Lopende de NGO zijn 3 personen om persoonlijke redenen gestopt en dus is het IVN 21 nieuwe
Natuurgidsen rijker.
Januari 2021, Henk Wiggers
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