Ja, daar zit je dan achter je computer om het jaarverslag 2020 te schrijven.
En daar heb je eigenlijk helemaal geen zin in……………………………..wát een jaar.
Een jaar met heel weinig vergaderingen, excursies, cursussen etc.
Iedereen heeft wel te maken gehad met corona, hetzij daadwerkelijk oftewel in de naaste omgeving.
Corona legde ons allemaal beperkingen op. Wij misten de onderlinge contacten.
Pluspunt was wel dat we een pracht zomer/najaar hebben gehad waarin een ieder naar hartenlust
naar buiten kon en genieten van de natuur. Tenminste ik wel, en onze hond wist niet wat hem
overkwam met al die extra wandelingen.
En dan nu het jaarverslag.
JAARVERSLAG 2020. IVN Werkgroep de Liemers.
Wij begonnen dit jaar als werkgroep met een traditionele nieuwjaars wandeling op 19 januari 2020.
Ditmaal georganiseerd door Roel. Hij verzorgde een prima rondwandeling over landgoed Huis
Sevenaer.
Samen met onze partners genoten we van een prima verzorgde lunch bij Eet-Lokaal. Alleen de locatie
al……….waar vroeger de krakers zaten kregen wij een heerlijke maaltijd voorgeschoteld met allemaal
lokale producten.
Het was een geslaagde en heel gezellige bijeenkomst. Een prima manier om het jaar te starten!
Wij vergaderen dit jaar maar 2 keer.
En wel op 19 februari en 9 september.
Daarom ook maar 2 biologische momenten dit jaar.
Op 19 februari door Gerrit van Alst. Hij toont ons een prachtige fotopresentatie met het thema “Het
voorjaar komt er weer aan”. Foto’s van broedvogels en schitterende flora uit onze omgeving.
En op 9 september door Henk Berntssen. Henk vertelt een verhaal uit het boekje met dierenverhalen
van Els Baars. “Kleren maken de mees”. Leuke verhalen om bij excursies te gebruiken. Erg
aansprekend voor kinderen.
Zoals altijd kunnen wij vergaderen in het NME-gebouw waar wij steeds weer welkom zijn.
Voor ons een prima locatie. Lekker centraal en wij hebben daar de nodige ruimte.
De werkgroepvergaderingen van 2 april, 6 mei, 24 juni en 12 november komen te vervallen.
Er vonden nog wel wat activiteiten plaats. Door Marijke werd weer netjes een inventarisatie van
activiteiten bijgehouden.
De excursie op landgoed Bingerden d.d. 8 maart is nog doorgegaan. Met 4 gidsen en maar liefst 50
deelnemers. Veel mensen uit de regio, die nauwelijks bekend bleken met de natuur uit hun eigen
omgeving.
Ook de fietstocht “Wisseling van de wacht” d.d. 15 maart heeft nog plaatsgevonden. Wij telden 15
deelnemers.
Daarna was er pas weer op 9 augustus een excursie. “Op zoek naar de grindduinen” met een
enthousiaste groep van 40 deelnemers.
De Seniorenclub uit Oud-Zevenaar/Ooy werd door Roel en Henk rondgeleid achter de Ooyse dijk.
Hieraan namen 35 ouderen deel en velen van waren voor het eerst achter de dijk. Een hele ervaring!!
Voor de fietsexcursie door het Liemerse Land meldden zich 13 deelnemers en ook de wandeling door
de Gimbornhof op 20 september ging door.
Verder waren er 2 aangevraagde wandelingen met in totaal 38 deelnemers.

Onze werkgroep heeft ook nog meegedaan met enkele belangrijke evenementen.
1. Je school kan de boom in.
Dit is een project in samenwerking met NME De Liemers en St. Landschapsbeheer Gelderland.
185 kinderen hebben onder begeleiding van 25 vrijwilligers op 6 locaties in Loo, Zevenaar, Babberich,
Giesbeek en Doesburg in 8 dagen heel wat bomen geknot.
Deze actie was in het voorjaar van 2020 en in het najaar 2020 werd het afgelast ivm corona.
Het is altijd weer een feest om te zien hoe de kinderen……….én de vrijwilligers genieten van het
samen bezig te zijn in de natuur.
2. Opruimactie
Nederland schoon.
De IKS De Tragellijn heeft met meer dan 200 kinderen meegedaan met de actie.
Normaal doen alle scholen in de gemeente Zevenaar mee, echter ook hier ging het niet door ivm
corona maatregelen.
WorldCleanUP Day.
Op 19 september deden meer dan 200 mensen mee aan de schoonmaakactie. Veel politici uit de
gemeente Zevenaar droegen hier een steentje aan bij.
3. Bloemen zaaien
In het voorjaar waren wij van plan om met basisschoolleerlingen bloemen te zaaien voor de
biodiversiteit. De leerlingen zouden dan monitoren welken insecten er allemaal op de bloemen
afkomen. Dit project is echter door ons zelf gedaan, met goede resultaten.
Natuurgidsenopleiding.
(verslag van Gemma de Vries)
Op 15 januari begonnen we met 32 enthousiaste natuurliefhebbers aan de nieuwe
natuurgidsenopleiding. Wij konden samen een aantal maanden draaien met cursusavonden en de
bijbehorende excursies. Het werd al snel een echte groep, jammer genoeg gooide ook hier covid de
boel overhoop en waren we bezorgd om elkaars gezondheid. De cursus moest even geparkeerd
worden. Creatief bedachten we dat samen wandelen op een gegeven moment weer even kon en
hebben we een paar zaterdagen op afstand in groepjes kunnen wandelen en wat opdrachten uit
kunnen voeren. Jammer genoeg stopte dit ook en zijn wij nu in afwachting van het vaccin en kunnen
we elkaar hopelijk het komend jaar weer treffen en alles oppakken waar we gebleven waren, in de
hoop dat een ieder gezond is gebleven en nog enthousiast om samen door te kunnen gaan.
En dan natuurlijk 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,
TIP Tolkamer, Gemeente Zevenaar, Actief Babberich, St. Landschapsbeheer Gelderland.
Zo aan het eind van dit jaarverslag kom ik erachter dat er ondanks de corona nog heel veel en divers
werk is verricht door ons als IVNer. En daar mogen wij met zijn allen best trots op zijn.
Laten we goed op elkaar letten en elkaar een hart onder de riem steken. En laten we samen uitkijken
naar het moment dat wij weer met zijn allen de natuur in kunnen. Want dat is natuurlijk wat wij het
liefste doen: Onze liefde voor de natuur delen met zoveel mogelijk mensen .
Zevenaar,
18 januari 2021
Rinie Schennink, werkgroep de Liemers.

