Weekendwandelingen

Scharrelkids

Met de IVN-gidsen ontdek je steeds nieuwe facetten van
de natuur in je buurt.
Wanneer Laatste zondagmiddag van de maand om 2 uur

Allerlei afwisselende ontdekkingsactiviteiten in en met
de natuur voor jongeren van 8 tot 12 jaar.
Informatie Rob ten Hoedt, scharrelkids@ivnarnhem.nl

Wandeling op verzoek

Activiteiten
Cursussen
• Groencursus Voorjaar resp. Najaar
• Moestuincursus
• Natuurfotografie Basis/Vervolg/Smartphone
Kijk voor de actuele cursussen op
www.ivn.nl/afdeling/arnhem

Lezingen
• IVN Lezingen over interessante onderwerpen
• Avondlezingen Burgers’ Zoo
• Lezingen LaarX, Hogeschool van Hall Larenstein
Kijk voor actuele lezingen www.ivn.nl/afdeling/arnhem

Op pad
Zelf op pad zonder gids.

Download de (gratis) IVN Route-app.
De routes zijn samengesteld door IVN-gidsen na een
uitgebreide verkenning van het gebied.
Onder andere:
• Natuurpad Sonsbeek
• Buitenplaats Zypendaal
• Landgoed Mariëndaal
• Landschappenwandeling Warnsborn
• De groene longen van Arnhem

We verzorgen wandelingen in de natuur op verschillende
locaties binnen de Gemeente Arnhem.
Samen bekijken we wat de gekozen omgeving de groep
kan bieden.
De aanleiding kan van alles zijn: een (familie-)feest, een
groepsactiviteit voor jongeren of een bedrijfsuitje.
IVN-gidsen geven dit een natuurlijk en leerzaam tintje.
Informatie
wandelingopverzoek@ivnarnhem.nl

Natuurwerkgroep
Handen uit de mouwen en samen een ochtend lekker in
de natuur bezig zijn.
Wanneer Tweede zaterdag van de maand om 9.30 uur
Informatie
natuurwerkgroep@ivnarnhem.nl

Bloeiende landjes en schoolrandjes
In het Beekdalpark is de Kruidenheuvel geadopteerd
door IVN en schoolkinderen. Het park is het hele jaar vrij
toegankelijk en de moeite van een bezoek waard:
picknicken, pootjebaden, libellen zien en waterbeestjes
vangen.
Een Bloeiend Randje op school aanleggen? IVN helpt,
met een tegeltuintje met sla en aardbeitjes tot een
brede strook met bloemen, struiken en planten.
Wanneer van april tot in het najaar
Waar
Kruidenheuvel in het Natuurspeelpark
Beekdalpark, Bronbeeklaan, 6824 PD Arnhem
Informatie Ilse Vonder bloeiendelandjes@ivnarnhem.nl

Alle activiteiten, tijden en plaatsen in het
programma zijn onder voorbehoud en kunnen
worden aangepast. Kijk vooraf op
www.ivn.nl/afdeling/arnhem

Vlindertuin
Wandelen mét of zonder IVN-gids, doe een Ommetje.
Of gezellig meehelpen met het onderhouden.
Wanneer Iedere donderdag van 10 tot 12 uur, van april
tot oktober werken we in de tuin. Kom gerust langs.
Waar
Parkweg 2, 6815 DJ Arnhem (tegenover
Brasserie de Boerderij, rechts van het parkeerterrein)

Stille Tuin
Wandelen met of zonder IVN-gids of gezellig meehelpen
met het onderhoud en de (her-)inrichting.
Wandelen: vrije toegang (alle dagen)
Wanneer Onderhoud: Maandag en donderdag van
9 tot 12 uur, van maart tot en met november
Waar
Parkweg 2, 6815 DJ Arnhem (tegenover
Brasserie de Boerderij, rechts van het parkeerterrein),
door de Vlindertuin vind je rechts het Tuinhekje

Heemtuin Presikhaaf
Rondleidingen in een van de mooiste heemtuinen van
ons land, veelal met specifieke thema’s.
Waar
Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem
Informatie
heemtuin@ivnarnhem.nl

Natuurkoffer
Een koffer vol met ideeën om een groen uitje te
bezorgen zonder de deur uit te gaan. Voor senioren.
Vier verschillende seizoensgebonden thema’s voor een
actieve presentatie op locatie.
Informatie
natuurkoffer@ivnarnhem.nl

IVN

ANBI

(Vereniging voor natuur- en milieueducatie en
duurzaamheid)

De stichting IVN is door de belastingdienst erkend als
ANBI (groepsbeschikking van 20 november 2014 met
kenmerk G-14). IVN-afdeling Arnhem valt onder deze
groepsbeschikking.

Samen met onze vrijwilligers laten wij jong en oud
beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur
is. Zelf leren en doen staan daarbij altijd centraal.
Wij willen voor iedereen de natuur dichterbij brengen.
Ook voor wie het niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen,
chronisch zieken en kinderen.
Jouw lidmaatschap helpt daarbij !
Wij stellen het op prijs als de leden zich aansluiten bij
tenminste één van de werkgroepen die
natuuractiviteiten organiseren.
Je hoeft op het moment dat je lid wordt niet alles van
planten, dieren en/of milieubeheer te weten.
Enthousiasme en de wil om mee te doen is een
uitstekend begin. De rest volgt gedurende het
voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten of tijdens
een door IVN-georganiseerde opleiding.
Het spreekt vanzelf dat je voor het geven van een
rondleiding over bepaalde competenties beschikt.
Veel IVN'ers hebben dan ook een
IVN-natuurgidsendiploma en/of veel praktijkervaring.

Contactadres:

IVN Natuureducatie Arnhem
Mathena 9
6901 RJ Zevenaar

Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de
goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde
voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van
schenkingsrecht en aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN Arnhem vallen
onder deze fiscaal aantrekkelijke regeling.

Leden ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift "Mens
en Natuur" van de landelijke vereniging IVN, vier keer
per jaar ons eigen digitale afdelingsblad de IVN-Gids en
periodiek onze digitale nieuwsbrief het "Quickstaartje".
Het lidmaatschap kost € 2,- per maand (€ 24,- per jaar).

Aanmelden
Aanmelden als lid van IVN-Arnhem kan via
www.ivn.nl/word-lid

Donateur worden
Als donateur geef je onze afdeling financiële
ondersteuning, die het ons mogelijk maakt ons werk te
blijven uitvoeren. Je ontvangt vier keer per jaar ons
digitale afdelingsblad de IVN-Gids en periodiek onze
digitale nieuwsbrief het "Quickstaartje".
De minimale donatie bedraagt € 10,- per jaar.
Aanmelden als donateur van IVN-Arnhem kan via
ledenadministratie@ivnarnhem.nl
Wil je je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
vermelden en natuurlijk dat je donateur wilt worden?

Nadere informatie hieromtrent is ook te vinden op onze
website: www.ivn/afdeling/arnhem/over-ivn-arnhem en
via mail giften@ivnarnhem.nl
Voor de precieze voorwaarden voor de vrijstelling van
schenkingsrechten en de aftrekbaarheid van giften
verwijzen wij naar de informatie van de Belastingsdienst,
Website:
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-enkortingen/content/gift-aftrekken
Tip
Wil je ons werk eenmalig financieel ondersteunen ?
Ook iedere incidentele gift stellen wij op prijs:
IBAN: NL27INGB0005383228, t.n.v. IVN Arnhem, “gift”

Volg ons op Instagram

Alle activiteiten, tijden en plaatsen in het
programma zijn onder voorbehoud en
kunnen worden aangepast.
Kijk vooraf op www.ivn.nl/afdeling/arnhem

