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IVN De Maasdorpen
Wat is het IVN?
De Vereniging voor Natuur‐ en Milieueduca e IVN is een landelijke vereniging met plaatse‐
lijke afdelingen. IVN De Maasdorpen is de afdeling met het werkgebied de gemeente Horst
aan de Maas. IVN De Maasdorpen is opgericht op 2 maart 1983.

Doelstelling
IVN De Maasdorpen wil met ac viteiten interesse en waardering wekken voor de natuur en
het milieu, speciaal in de regio van Horst aan de Maas. Voorts wil zij de kennis hierover ver‐
diepen en verspreiden. Zij richt zich daarbij op jong en oud. Met gerichte ac viteiten wil zij
tevens de natuurwaarden in de regio beschermen en helpen ontwikkelen.

Wat doet het IVN?
Het IVN organiseert voor belangstellenden en leden excursies, thema‐avonden en cursussen.
Daarnaast ontwerpt het IVN wandel‐ en fietsroutes in de regio. Leden kunnen ook deelnemen
aan werkgroepen. IVN De Maasdorpen hee de volgende werkgroepen: planten, vogels, vrij‐
willig natuur‐ en landschapsbeheer en scholen. De vereniging beschikt over meerdere natuur‐
gidsen, die op aanvraag excursies begeleiden in natuurgebieden zoals het Schuitwater, ‘t
Ham, Mariapeel, Schadijkse bossen enz.

Hoe werkt het IVN?
Alle ac viteiten van IVN De Maasdorpen zijn vrijwilligersac viteiten. Veel leden dragen ac ef
bij aan de vereniging hetzij in de organisa e, hetzij als lid van een werkgroep. In een jaarlijkse
ledenvergadering kiezen de leden het bestuur van de vereniging. De vereniging hee haar
verenigingslokaal in het Zoemhukske, Kasteellaan 3 5961 BW Horst (achter de Tiendschuur
van de kasteelruïne).

Hoe kun je lid worden?
Draag je de natuur een warm hart toe, word dan lid van IVN De Maasdorpen. Je kunt je aan‐
melden bij Ton Wismans (077‐4673720) of via het online‐formulier op de website. Kijk op de
website voor meer informa e over het lidmaatschap en de aanmelding.
Secretariaat IVN De Maasdorpen: Chiarangela van Lieshout, ivndemaasdorpen@gmail.com .

Voor meer informaƟe: www.ivn.nl/maasdorpen .

