
IVN, Kind, Natuur 

Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de 

natuur ontdekken helpt kinderen in de 

ontwikkeling van hun zintuigen, sociale 

vaardigheden, motoriek en creativiteit. 

Daarom werkt IVN dagelijks aan een 

(be)leefwereld waarin contact tussen 

kind en natuur vanzelfsprekend is. 

 

IVN brengt de natuur dichtbij: op school, 

de kinderopvang en in de vrije tijd. IVN 

neemt kinderen mee naar buiten en 

faciliteert vrijwilligers, leerkrachten en 

ouders met opleidingen, lesmaterialen 

en leermiddelen.  

Maar ook buiten schooltijd is IVN een 

thuis voor kinderen die interesse hebben 

in de natuur. Zo planten we het zaadje 

van de liefde en zorg voor de natuur. 

Wat doet IVN in Heeze-Leende? 

IVN is een landelijke vereniging die zich 

bezighoudt met natuureducatie voor alle 

leeftijdsgroepen. De afdeling Heeze-

Leende heeft 230 leden. Op de 

basisscholen in de gemeente Heeze-

Leende krijgen de kinderen binnen en 

buiten les van de schoolgidsen van IVN 

Heeze- Leende. Daarbij blijkt dat veel 

kinderen erg geïnteresseerd zijn in de 

natuur en er graag meer van zouden 

willen weten. Daarom hebben we het 

Jeugd IVN binnen Heeze-Leende 

opgericht.  

 

Wat is het Jeugd IVN? 

IVN Heeze-Leende biedt kinderen in de 

leeftijd van 6 tot 12 jaar de kans om veel 

van de natuur te leren en te beleven door 

lid te worden van het Jeugd IVN.  

Ga mee op pad met onze enthousiaste 

begeleiders en leer meer over insecten, 

waterdiertjes, sporen zoeken, welke 

bloemen en planten je wel of zeker niet 

kunt eten, verschillende vogelsoorten, 

het nachtleven in het bos, de paddentrek 

en beleef nog vele andere avonturen in 

de natuur.  

 

Het Jeugd IVN komt maandelijks samen 

op de zondagochtend of, afhankelijk van 

de activiteit, op een afwijkend tijdstip/ 

moment. De binnen-activiteiten vinden 

plaats in de IVN-ruimte, in Heeze.  

Kinderdoegroep 

Verder zijn er, net als in afgelopen jaren, 

een paar keer per jaar activiteiten 

waarvoor je geen lid hoeft te zijn van het 

IVN. Iedereen is dan welkom, je kan 



gewoon meedoen.  In de afgelopen jaren 

organiseerde de kinder-doe-groep van 

IVN Heeze-Leende o.a. doe-ochtenden 

rond thema’s als Stenen & fossielen, 

Reptielen & amfibieën, Sterren & 

planeten, Hakken op de hei, Nestkastjes 

timmeren, Bezoek aan de imker, Op pad 

met de nachtwacht en met de 

schaapherder. Tijdens deze activiteiten 

kan je op een vrijblijvende manier kennis 

maken met de natuur. Vind je het leuk 

dan kan je altijd lid worden van het Jeugd 

IVN.  

 

Lid worden 

Wil je lid worden van het Jeugd IVN dan 

kan dat. De contributie bedraagt 12 euro 

per jaar per kind. Voor meer informatie 

en aanmelding zie onze website.  

Coördinator Jeugd IVN 
Stefanie van Heck 06-46789989 

jeugd-ivn@ivnheezeleende.nl 

Coördinator Kinderdoegroep 

Weena Oskamp-Rantong 06-54705501 

kinderactiviteiten@ivnheezeleende.nl 

 

 
 

Secretariaat IVN Heeze-Leende 

secretariaat@ ivnheezeleende.nl 

Website IVN Heeze-Leende 

www.ivn.nl/heeze-leende  
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