
 

 

Beleef de natuur 
met IVN 



Wie wij zijn 
IVN Natuureducatie en Duur-

zaamheid is een landelijke 

vereniging met ongeveer 160 

afdelingen, waaronder IVN 

Oirschot. 

 

IVN Oirschot heeft ruim 250 

leden en donateurs. 

 

Mens en natuur 
IVN verbindt mens en natuur. 

Door jong en oud actief te laten 

ervaren hoe leuk, leerzaam, 

gezond én belangrijk natuur is, 

wil IVN een natuurbewuste 

gedragsverandering bereiken. 

 

We doen dat bijvoorbeeld door 

middel van het organiseren 

van lezingen, cursussen, wan-

delingen en excursies. 

 

IVN Oirschot heeft diverse 

werkgroepen. De werkgroepen 

richten zich op een specifiek 

onderwerp zoals insecten, 

vogels, planten, paddenstoelen 

of natuurfotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leden van werkgroepen gaan 

regelmatig op pad in de natuur, 

meestal in of rond Oirschot.  

 

Zelf beleven, leren en doen 

staan altijd centraal. 
 

 

Onze rol 
IVN wil de balans tussen mens 

en natuur herstellen en de 

teruggang van de biodiversiteit 

helpen tegen te gaan. Daarom 

willen we mensen aanzetten 

tot duurzaam gedrag en 

bijdragen aan het creëren van 

een duurzame samenleving. 

 

 

De missie van IVN 

 

IVN maakt de verbinding tussen 

mens, natuur en duurzaamheid. 

IVN ambieert een maatschappelijk 

zichtbare rol in het stimuleren van 

bewustzijn over een duurzame 

balans op aarde en over de 

mogelijkheden om daar als individu 

aan bij te dragen. 



Wordt u ook lid van IVN Oirschot? 
 

Dit kan door uw gegevens in te vullen op onze website (ivn.nl/oirschot) of 

door onderstaand formulier in te vullen. Mail of stuur dit naar ons en wij 

nemen dan contact op. 

 

 

Naam: _____________________________________ 

 

Adres: _____________________________________ 

 

Postcode: ____________   Plaats: _________________ 

 

Telefoon: ____________ 

 

E-mail: _____________________________________ 

 

Mail deze gegevens naar: ledenadministratie@ivn-oirschot.nl 

Of stuur het op naar:       Vuurslag 2, 5688 TB Oirschot 

 

 

Kennis delen 

Het delen van onze kennis over 

de natuur en duurzaamheid 

draagt op lange termijn bij aan 

het herstel van het evenwicht 

van de aarde. Bewustzijn over 

het effect van ons menselijk 

handelen, is de eerste stap 

naar een duurzame planeet.  

 

Beleef de natuur 
Een belangrijk middel om onze 

doelen te verwezenlijken is om 

onze leden en donateurs, maar 

ook anderen, de natuur te 

laten beleven. Inspirerend, 

leerzaam en leuk. 

 

Ook u kunt hieraan meedoen! 

Kom naar onze publieksactivi-

teiten of, nog beter, word lid. 

Beleef samen met ons de 

Oirschotse natuur en verrijk uw 

kennis. 

 

 

 

  

Doe mee 

 

Door lid of donateur te worden van 

IVN Oirschot steunt u ons werk. 

Maar bovenal kunt u meedoen aan 

alle activiteiten die wij organiseren. 

Meestal gratis, anders met korting. 

 

Ook kunt u meedoen met één of 

meer van onze werkgroepen en er 

met hen op uit gaan om natuur ‘op 

te snuiven’.  

 

Wilt u meedoen, vul dan onder-

staand formulier in of kijk op onze 

website: www.ivn.nl/oirschot 

 

Verder zijn we hier te vinden: 

 

www.facebook.com/ivnoirschot 

Instagram account: ivnoirschot 

 

E-mail:    info@ivn-oirschot.nl 

Telefoon: 06 44852519 
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