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Inspiratiedag op 1 april
In vervolg op de inspiratiebijeenkomst in oktober vorig
jaar, organiseert de werkgroep DKV op 1 april weer
een inspiratiedag met de thema’s 'Natuur dichtbij' en
'Natuur en gezondheid'. We doen dat op een bijzondere
locatie in Valkenburg n.l. in en rond de Ronald
McDonald Kindervallei. Ook IVN-ers die vorig jaar
niet aanwezig waren, zijn van harte welkom. ⇑
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Workshop werken met de website
De meeste afdelingen zijn over op de nieuwe website,
maar haalt u ook het maximale uit uw site? De
werkgroep communicatie organiseert op 21 april van
14.00-17.00 uur een workshop ‘werken met de website’
voor alle belangstellenden van de afdelingen. We gaan
in op de basics - praktische uitleg over werken met de
website - maar ook hoe je de website goed kunt inzetten
als PR-instrument. Meld je via email aan bij Marloes
Mejan van IVN Limburg via 06-29329489 of
m.mejan@ivn.nl. ⇑

1 april 2017:
Inspiratiedag 'natuur
dichterbij' en 'natuur &
gezondheid'
1 april 2017:
Cursus nieuwe
ledenadministratie
8 en 9 april 2017:
Kidsparty 2017
11 april 2017:
Nationale buitenlesdag
2017
18 april 2017:
Vervolgbijeenkomst
Limburgse IVN
vertrouwenspersonen
21 april 2017:

Oude website uit de lucht
Op 1 mei gaat de oude IVN website uit de lucht. Zorg
dat uw afdeling geen informatie kwijt raakt. Kopieer op
tijd alle waardevolle informatie naar uw nieuwe website
of sla de informatie elders op, waar u er altijd bij
kan. ⇑
webnieuws nr 9>>

Workshop werken met de
website
11 mei 2017:
Districtsledenvergadering
10-11 juni 2017:
Landelijke slootjesdagen
4-11 augustus 2017:
Zomerweek 2017

18 november 2017:
Districtsledenvergadering

Vervolgbijeenkomst Limburgse IVN
vertrouwenspersonen
Op 27 september 2016 was in Weert een bijeenkomst
om vertrouwenspersonen te informeren over hun taken
en verantwoordelijkheden. Op 18 april komt deze groep
vrijwilligers weer bij elkaar om 19.30 uur in het
GroenHuis te Roermond. De bijeenkomst wordt geleid
door Jan Aarts, voorzitter van IVN Weert en
deskundige op dit gebied. Samen wordt gezocht naar
antwoorden op de vragen: 'Hoe voer je de taak van
vertrouwenspersoon uit?' en 'Wat komt daarbij
kijken?' Interesse? Meld je aan met een e-mail naar
limburg@ivn.nl en je ontvangt voor 18 april de agenda
en eventuele achtergronddocumentatie. ⇑

Wie wij zijn
IVN District Limburg is de
vereniging van Limburgse
IVN-afdelingen. Het district
wil het overleg en de
samen-werking tussen de
35 Limburgse IVNafdelingen bevorderen, de
uitwisseling van ervaringen
en ideeën stimuleren en tot
een gezamenlijk Limburgs
beleid komen. Er wordt
sterk ingezet op de lerende
organisatie zowel regionaal
als provinciaal via
cursussen, workshops,
inspiratiedagen en
dergelijke.

Districtsledenvergadering 11 mei
Donderdag 11 mei vindt weer de halfjaarlijkse
Districtsledenvergadering plaats. Het districtsbestuur
nodigt alle afdelingen van harte uit om deel te nemen.
Reserveer deze datum alvast. De uitnodiging en
de agenda worden via de mail toegestuurd naar alle
afdelingen. ⇑

Jaarverslag 2016
In de komende ledenvergadering legt het
districtsbestuur verantwoording af voor het beleid en de
uitvoering ervan in 2016. Het bijbehorende concept
Jaarverslag 2016, dat in de vergadering ter goedkeuring
voorligt, is klaar. ⇑

concept jaarverslag 2016>>

Nieuwe natuurgidsen regio Maasdal
Op zaterdag 26 november kregen 26 kersverse
natuurgidsen van de Regio Maasdal hun natuurgidsendiploma uitgereikt. Na anderhalf jaar intensief natuurplezier, theorielessen, vele bezoeken aan onderzoeksgebieden, excursies, velddagen en didactische dagen,
was dit een kroon op hun werk. Het Districtsbestuur
feliciteert alle nieuwe natuurgidsen van harte. ⇑

Natuurgidsenopleiding regio Maas & Mergellanddal
Op 4 september start in de regio Maas en Mergelland
een natuurgidsenopleiding. Een eerdere infoavond
leverde al 20 belangstellenden op, maar definitieve
aanmelding kan nog vóór 26 juni. Dus geef je op
bij Steijns@cnme.nl.
Maandag 26 juni wordt een tweede informatieavond
gegeven in Natuurtuinen Jekerdal, 19:30 uur. Ook
hiervoor even aanmelden bij steijns@cnme.nl.
Voor meer informatie: tineke.de.jong@kpnplanet.nl of
bel 043-3521109. ⇑

brochure NGO>>

IVN Zomerweek 2017
U kunt weer inschrijven voor de IVN Zomerweek: een
actieve week in de zomervakantie (4 t/m 11
augustus) voor volwassenen, jeugd en jongeren, waarin
natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal
staan. Deze keer vindt deze compleet verzorgde
excursieweek plaats in Oisterwijk, "Van Gogh
Nationaal park" in Het Groene Woud. ⇑

informatie IVN Zomerweek>>

Jeugdbegeleiders gezocht
Lijkt het u heel leuk om jeugdbegeleider te worden bij
de Junior Rangers NP de Groote Peel of NP de
Meinweg?Een Junior Ranger weet wat het werk van
een 'ranger' (boswachter) inhoudt en zet zich, samen
met andere Junior Rangers, in door deel te nemen aan
allerlei activiteiten. Zo'n groep Rangers (jongeren vanaf
12 jaar) heeft wel begeleiding nodig. Heeft u
natuurkennis en affiniteit met werken met jongeren,
neem dan contact op met Marloes Mejan van IVN
Limburg via 06-29329489 of m.mejan@ivn.nl. ⇑

info Junior Rangers programma>>

Cursus nieuwe ledenadministratie
Vanuit het landelijk IVN wordt een training over de
nieuwe ledenadministratie aangeboden. Deze training
vindt plaats op 1 april van 10.00-12.00 uur in het
Groenhuis in Roermond. ⇑

aanmelden>>

Jeugd- en jongerenloket District Limburg

IVN heeft veel kennis van en ervaring met het werken
met jeugd en jongeren bij natuurgerichte activiteiten.
Via het jeugd- en jongerenloket heb je toegang tot
scholing, informatie, advies en ondersteuning bij het
opzetten van jeugd- en jongerenprojecten, hetzij in de
vrijetijdsfeer hetzij op scholen. Ook kun je bij het loket
terecht om een financiële bijdrage aan te vragen voor
activiteiten of jeugd(begeleiders)cursussen. ⇑

info Jeugd- en Jongerenloket>>

Cursusloket District Limburg
Iedereen die informatie, advies of ondersteuning zoekt
met betrekking tot een IVN-cursus, hetzij om zelf deel
te nemen, hetzij om deze op te zetten, kan terecht bij het
Cursusloket. ⇑

info Cursusloket>>

De Contactroep doorsturen
IVN District Limburg wil met deze nieuwsbrief álle
IVN-leden in Limburg bereiken, maar nog niet iedereen
is abonnee. Stuur daarom Contactroep door naar andere
IVN-ers!

Zet bij het doorsturen in je mailtje wel even het tekstje:
“Als je deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, meld je
dan via de link onderin de tekst aan. Wil je Contactroep
niet meer ontvangen, dan hoef je niets te doen”.
Verwijder tenslotte onderaan de nieuwsbrief de linken
om uit te schrijven en om je gegevens bij te werken. Je
kunt natuurlijk ook de knop doorsturen onderin deze
nieuwsbrief gebruiken. ⇑

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je IVN-lid bent
bij een Limburgse afdeling of je voor deze
nieuwsbrief hebt aangemeld.
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