
 
 
Benieuwd naar wat IVN te bieden heeft ? 
 
Beleef de natuur in Elsloo met IVN. Ga mee op 
excursie of volg een van onze lezingen of 
cursussen, dan gaat een wereld voor je open. 
 
Leden van IVN Elsloo zetten zich in om de 
natuur, het milieu en landschap in Elsloo te 
behouden en te verbeteren. Dit doen ze door 
het organiseren van allerlei activiteiten voor 
jong en oud, lezingen, excursies en cursussen. 
We werken hierbij samen met andere IVN 
afdelingen, de scholen in Elsloo, gemeente Stein, 
Stichting Limburgs Landschap en 
Staatsbosbeheer. 
 
Veel aandacht is er voor de schooljeugd, jong 
geleerd - oud gedaan. 

 

 
 
 
 

 
 
Erg trots zijn we op onze Botanische Tuin bij de 
historische toren van Kasteel Elsloo.  
 
Hier hebben we ook ons verenigingslokaal, waar 
onze werkgroepen bijeenkomen, waar we 
nestkastjes timmeren en waar al onze spullen zijn 
opgeslagen (vogelwerkgroep, jeugdwerkgroep, 
tuinwerkgroep). 
 
We zijn een bloeiende vereniging. Een grote groep 
vrijwilligers is actief in een aantal werkgroepen. 
Natuurlijk kun je als lid hier ook aan meedoen. Het 
is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. 

 

Onze werkgroepen zetten zich in voor:  
 

De Botanische Tuin               Vogels 

Excursies en wandelingen   Jeugd 

Dia-avonden                          Dassen 

Bevers 

 

 

Je hoeft natuurlijk niet actief mee te doen. Als lid 
van IVN Elsloo ondersteun je ons ook in ons werk. 
Het is een teken dat we draagvlak hebben in onze 
gemeenschap. 

 

 

 
 
Onze werkgroepen in het kort:…… 
 
Botanische_Tuin 
Iedereen een perkje in de tuin, gezellig samen 
aan de slag, onderzoek naar kruiden en 
uitwisseling van zaden met andere botanische 
tuinen.  
 
Excursies 
Leiden van excursies, inventariseren flora en 
fauna, groenbeheer. Wil je ook natuurgids 
worden?  
 
Dia-avonden 
Ons succes, de dia-avonden. Steeds weer  
aansprekende en gevarieerde onderwerpen. 
Presenteren van ons IVN naar een breed publiek. 
 
Jeugd 
Knutselen, kliederen met modder, het 
kasteelpark/bos in met basisschoolleerlingen, 
beestjes ontdekken in de paddenpoel.  

Vogels 
Samen naar vogels speuren, nestkasten maken 
en inspecteren, hoeveel zwaluwen zijn er nog?  

Dassen_en_Bevers 
Nieuwsgierig naar geheimzinnige burchten? 
zoeken naar sporen, overleg met gemeente over 
beschermende maatregelen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ben je benieuwd? Wil je meer weten wat IVN 
doet? Kijk dan op onze website 
https://www.ivn.nl/afdeling/elsloo.  

 

 

Heb je dan nog vragen, stuur dan een mailtje 
naar  Ivn.elsloo@gmail.com en wij nemen 
contact met je op. 

 

 

Je kunt ons ook vinden op Facebook  

 

 

Aanmelden als lid kan makkelijk via onze 
website: https://www.ivn.nl/afdeling/elsloo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleef de natuur in Elsloo met IVN. Ga mee op 
excursie of volg een van onze lezingen of 
cursussen, dan gaat een wereld voor je open. 

 

   


