
Programma: 
 

De activiteiten zijn zo gepland dat ze niet in 
vakanties vallen. Meestal zijn het 
zaterdagochtenden. Af en toe is het een 
vrijdagavond (o.a.Sterren, muizen, Kerstactiviteit) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij het lidmaatschap van het Jeugd IVN krijg je 
ook de link naar ons clubblad ‘Praatkruid’ 
toegestuurd. Daarin vind je nog talloze andere 
activiteiten van onze vereniging, die leuk kunnen 
zijn voor je gezin of je ouders. 
Bezoek ook af en toe onze website!!! 
 
Wil je een keertje komen kijken? Dat kan, maar 
bel dan even de contactpersoon. Het 
programma kan gewijzigd zijn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeugd IVN Programma 2022 – 2023 
 
10 sept. Water  

24 sept. Bodemdiertjesonderzoek 

  8 okt. Paddenstoelen 

  5 nov.    Struinen 

19 nov  Natuurspeeltuin  

  3 dec. Groenschool 

  9 dec. Kerstactiviteit  

14 jan.  Kappen  

27 jan.  Sterrenwacht 

11 feb.  Diersporen 

  4 mrt.           Genneperhoeve 

18 mrt. Struinen 

  1 apr. Bezoek dierenarts 

22 april  Bijen tellen 

13 mei  Salamanders 

  3 juni  Voedselbos 

17 juni             Insecten 

  1 juli             Slotdag 

 

De data en activiteiten 

zijn onder voorbehoud! 
 

 

 

 

 

 

 
 
Het IVN is een landelijke vereniging. De afkorting 
staat voor: Instituut voor Natuureducatie en 
duurzaamheid. We proberen met allerlei 
activiteiten de mensen bewust te maken van hun 
natuurlijke omgeving. We hopen zo, dat er meer 
begrip ontstaat voor het belang van het behoud en 
de versterking van de natuur om je heen. 
 
 
 
Het Jeugd  IVN 
Van groot belang is dat de kinderen in contact 
komen met de natuur, zodat de natuur een 
belangrijke plaats in hun leven gaat innemen. 
Respect voor de natuur en ons leefmilieu staan 
daarbij hoog aangeschreven. Op een speelse en 
leerzame manier willen we dit doel bereiken. 
Natuur is altijd leuk dus! 
 
 
 
Wat doen we zoal? 
Waterdiertjes scheppen in de sloot, paddestoelen 
bekijken, ‘s avonds op zoek naar vleermuizen, 
naar een imker, sterrenwacht, bosonderhoud, 
vogels kijken, speurtocht, bosspel, naar een 
museum, knoppen van bomen bekijken, naar een 
preparateur, insecten in de grond, fotografie, 
enzovoorts. 
De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de 
kinderen. 
 



Groepsindeling. 
Op het moment werken we met een groep: 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar bij elkaar. De 
jongere kinderen kunnen van de ouderen leren én 
andersom. Je mag overigens tot 18 jaar bij het 
jeugd IVN lid blijven. 
 
Bijeenkomsten. 
Elke 14 dagen is er een bijeenkomst op 
zaterdagochtend van  
10.00 uur – 12.00 uur, behalve tijdens de 
vakanties. 
Ongeveer 17 keer per jaar. 
De laatste activiteit voor de grote vakantie is een 
uitstapje van een hele dag: de slotdag. 
 
. 
Plaats van de activiteit 
Soms blijven we binnen in het gebouw, maar 
meestal gaan we naar buiten.  
Enkele dagen vóór een activiteit wordt per E-mail 
de startplaats bekend gemaakt. Wij gaan 
zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. 
 

 
Wat heb je nodig? 
Afhankelijk van het weer en de activiteit heb je 
regenkleding en laarzen nodig. Draag oude 
kleding, liefst een lange broek (ivm teken). 
Je kunt naar eigen behoefte iets te eten of te 
drinken meenemen. Er is altijd een pauze om ca. 
11.00 uur. 
De leiding zorgt voor een standaardpakket met 
daarin o.a. een verrekijker, loep, zakmes, 
veldgidsjes en een verbandtrommel. Het 
meenemen van eigen materiaal is natuurlijk ook 
prima. 
 
Wat kost het? 
De contributie bedraagt € 32,00 per jaar. Dit is 
inclusief de slotdag.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke gegevens: 
Verenigingsgebouw D’n Aard  
Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven 
 
Coördinator :  
Heine van Maar tel. 040 2534269 
Etje Hendrikx tel. 06 22886128 
 
 
Internet: 
www.ivn.nl/vev 
ivn.vev@gmail.com 
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IVN draagt bij aan een duurzame 

samenleving door mensen te betrekken 
bij natuur, milieu en landschap 
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