

Nieuws en activiteiten van IVN District Limburg.

Deze e-mail in de browser bekijken

Beste
IVN District Limburg informeert je graag over IVN-nieuws en -activiteiten in Limburg.

Inhoud
Oh mijn grot... Kampweek
voor 11-15 jarigen in M'tricht
Natuurgidsenopleiding
Regio Maas en Mergelland

Oh mijn grot... Kampweek voor
11-15 jarigen in Maastricht
De Limburgse mijnen, bergen en grotten zullen dit jaar
onveilig worden gemaakt door de Woestelanders!
Jongeren van 11 t/m 15 jaar (uitsluitend middelbare
scholieren) zijn van harte welkom. Het Woestelandkamp
vindt plaats van 13 tot 19 augustus 2017. Geef je snel
op! ⇑

Actieve Ledendag op 27
januari 2018
Uitwisseldag jonge IVNvrijwilligers
Info-avond cursus
jeugdnatuur-begeleider
Midden-Limburg
Leer lesgeven op de IVN-

Informatie en aanmelden >>

manier
Uitwisselavond
Jeugdbegeleiders
Workshop afdelingsbladen
maken

Workshop Tips en Trucs
Powerpointpresentaties
Fijne vakantie!
Contactroep doorsturen

Natuurgidsenopleiding Regio Maas
en Mergelland

Agenda
13-19 augustus 2017:

Op 4 september start de Natuurgidsenopleiding Regio
Maas en Mergelland met 22 cursisten. Er is nog plek
voor twee cursisten. Heb je spijt dat je je nog niet hebt
opgegeven? Het kan nog... Meld je aan bij
steijns@cnme.nl. ⇑

Woesteland jongerenkamp
in Maastricht
1 oktober 2017:
Uitwisseldag jonge IVNvrijwilligers
12 oktober 2017:
Info-avond cursus 'Didactiek
met passie voor mens en
natuur'
9 november 2017:
Uitwisselavond

Actieve Ledendag op 27 januari 2018
Kantelpunt nabij

Jeugdbegeleiders
18 november 2017:
Districtsledenvergadering

Hierbij kondigen we alvast de tweejaarlijkse actieve
ledendag aan van IVN District Limburg. Op zaterdag 27
januari 2018 willen we met een inspirerende dag over
duurzaamheid en klimaat alle actieve leden bedanken
voor hun enorme inzet . Reserveer deze unieke dag
alvast in je agenda!
In de ochtend trakteren wij de deelnemers op twee zeer
interessante lezingen over duurzaamheid en klimaat. De
middag wordt ingevuld met ‘Pareltjes van afdelingen’.

9 december 2017:
Workshop afdelingsbladen
maken
12 december 2017:
Workshop Tips en Trucs
Powerpointpresentatie
27 januari 2018:
Actieve ledendag 2018

Heeft je afdeling een IVN-pareltje dat je met anderen
wil delen? Meld je afdeling aan om op deze dag een
workshop van 30 minuten te verzorgen. Neem
hiervoor contact op met Marianne Bonten:

mariannebonten@gmail.com of Sylvia Spierts: s.spiertsbrouwer@ivn.nl ⇑

Wie wij zijn
IVN District Limburg is de

Ideeën voor natuurpareltjes >>

vereniging van Limburgse
IVN-afdelingen. Het district
wil het overleg en de
samenwerking tussen de 35
Limburgse IVN-afdelingen
bevorderen, de uitwisseling
van ervaringen en ideeën
stimuleren en tot een
gezamenlijk Limburgs

Uitwisseldag jonge IVN-vrijwilligers
Sommige vrijwilligers zijn jonger dan de gemiddelde
IVN-er. Ben jij in de leeftijd van ± 20 t/m 45 jaar en
vind je het leuk en nuttig om met leeftijdgenoten
ervaringen uit te wisselen? Op zondagmiddag 1 oktober
2017 wordt de Uitwisseldag ‘jonge’ IVN vrijwilligers
georganiseerd bij de Hompesche molen in
Stevensweert. ⇑

Informatie >>

Aanmelden >>

Info-avond cursus jeugdnatuurbegeleider Midden-Limburg
Komend voorjaar geven de IVN-afdelingen in MiddenLimburg een cursus JeugdNatuurbegeleiders. Interesse?
Bezoek één van de informatie-avonden (donderdag 26
oktober in ’t Leuke in Beegden, dinsdag 7 november in

beleid komen. Er wordt
sterk ingezet op de lerende
organisatie zowel regionaal
als provinciaal via
cursussen, workshops,
inspiratiedagen e.d..

het IVN-lokaal Helden, in Weert op een nog vast te
stellen tijdstip).
Aanmelden voor de info-avond kan tot 1 oktober bij
tiljanssen@hotmail.com (Helden, Baarlo-Maasbree,
Meijel, Steilrand) h.jetten@onsbrabantnet.nl (Weert)
of marjan.straver@ivn.roermond.nl (Roermond). ⇑

Informatie >>

Leer lesgeven op de IVN-manier
IVN groeit steeds groter als ‘groene’ opleider in
Nederland. Die groei maakt dat er steeds meer docenten
nodig zijn. Docenten die kunnen lesgeven op de ‘IVNmanier’: Daarom organiseert IVN District Limburg
komende winter de opleiding ‘Didactiek met passie voor
mens en natuur’. Heb je interesse in deze opleiding?
Kom dan naar de informatie-avond op donderdagavond
12 oktober. Of meld je direct aan voor de cursus. ⇑

Informatie >>

Aanmelden informatieavond>>

Aanmelden cursus >>

Uitwisselavond Jeugdbegeleiders
Op donderdagavond 9 november stellen we IVN
jeugdbegeleiders in de gelegenheid om hun ideeën met
elkaar te delen. Het hoofdthema van deze
inspiratiebijeenkomst is "Natuur in de stad". Je kunt
actief meedoen door het inrichten van een presentatie
waarin je ideeën en ervaringen presenteert. ⇑

Aanmelden >>

Workshop afdelingsbladen maken
Op 9 december organiseert de werkgroep
Communicatie, samen met de redactie van Mens en
Natuur (landelijke ledenblad van IVN), de workshop
Afdelingsbladen maken. Hoewel de functie van het
afdelingsblad in het digitale tijdperk is veranderd, is het
nog steeds een belangrijk communicatiemiddel van veel
IVN-afdelingen. Je krijgt handvatten, ideeën en tips over
hoe je jullie afdelingsblad nog beter kunt maken. De
theorie komt aan bod, maar er is ook veel ruimte voor
uitwisseling van ervaringen en ideeën. ⇑

Aanmelden >>

Workshop Tips en Trucs
Powerpointpresentaties
Op dinsdagavond 12 december verzorgt de heer Ad
Havermans een cursusavond met technische
PowerPoint-tips en -trucs voor gevorderden. Breid je
powerpointkennis en -vaardigheid uit. Je zult versteld
staan van de mogelijkheden en resultaten. ⇑

Aanmelden >>

Fijne vakantie!
In het buitenland, in Nederland of thuis, overal valt van
alles te ontdekken. Het districtsbestuur wenst iedereen
een heerlijke vakantie. Geniet van alles wat groeit, bloeit
en boeit. Het bestuur hoopt iedereen na de
vakantieperiode weer 'fris en fruitig' te mogen
begroeten. ⇑

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. ⇑

