IVN Weert en
omstreken

Het IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal

Ik meld mij aan bij het IVN afdeling Weert e.o.

bij natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken

(aanmelden kan via onze website)

en in onze eigen buurt. Binnen 170 afdelingen van
het IVN zijn zo’n twintigduizend ervaren vrijwilligers
actief. Jaarlijks organiseren wij met veel passie talloze
excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen

Lidmaatschapskosten zijn per kalenderjaar:
A.

Lid & abonnement op het blad
‘De Natuurgids’:............................................ € 37,50

B.

Lid:.................................................................... € 22,00

C.

Huisgenootlid:.................................................€ 5,00

en opleidingen. Door deze laagdrempelige en
educatieve activiteiten maakt een groot aantal
mensen kennis met de natuur.

Ons Adres:
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
Instituut voor natuureducatie

www.ivn.nl/afdeling/weert-eo

en duurzaamheid

e-mail: info@ivnweert.nl

www.ivn.nl/afdeling/weert-eo

Vereniging voor natuur en
milieueducatie

Onze Werkgroepen

Gidsengroep

Vogelwerkgroep

Publieksactiviteiten

Scholen kunnen een beroep doen op de gidsen.

Deze groep vogelliefhebbers trekt er één keer per maand

Tijdens publieksactiviteiten worden natuurgebieden

Enthousiaste en ervaren gidsen organiseren educatieve

op uit om tijdens een wandeling in de omgeving Weert

verkend. Bekwame gidsen leiden de deelnemers langs

activiteiten in en rond het Natuur- en Milieucentrum

vogels te spotten. De excursies vinden bijna altijd de

plaatsen waar altijd wel iets bijzonders te zien is.

‘De IJzeren Man’ om kinderen zelf de natuur te laten

tweede zondagochtend van de maand plaats. De exacte

ontdekken.

wandeldata zijn op onze website te vinden.

Wandelingen aanvragen
Voor particulieren, bedrijven, verenigingen, politieke

Werkgroep lezingen

Insectenwerkgroep

partijen, etc. is het mogelijk om een natuurwandeling

Deze werkgroep organiseert circa 8 keer per jaar

Deze werkgroep bestaat uit insectenkenners die elke

onder leiding van een gids aan te vragen. Dat kan

een lezing in het NMC ‘De IJzeren Man’. Dit betreffen

eerste zaterdagochtend van de maand tijdens een

een gezellige wandeling voor personeel of vrienden

natuurlezingen over gebieden in binnen- en buiten-

gezamenlijke wandeling insecten determineren.

zijn. Maar het kan ook een speciale themawandeling

land. Informatie over ingeplande lezingen vindt u op
de website.

zijn voor beslissers in bedrijf of politiek. Kosten: op

Cursus werkgroep
Het geven van cursussen is een van de kerndoelstellingen

Venel groep

van het IVN en gebeurt door de regionale afdelingen. De

De Venel groep bestaat uit een aantal vrijwilligers

cursussen vinden plaats in NMC ‘De IJzeren Man’.

die meer wilden doen voor de natuur. Deze groep
mensen beheren diverse natuurgebieden, o.a. sinds

Naast al deze werkgroepen is er nog een vuttersgroep en

1984 een gebied langs de spoorlijn Weert-Eindhoven:

een werkgroep paddenstoelen actief.

‘de Schaapsdijk’.

www.ivn.nl/afdeling/weert-eo

aanvraag.

