Wat is natuur voor jou?
Natuur betekent voor iedereen wat anders: Een oude boom aan een beekje,
het park in de stad, de merel in de tuin, prachtige wolkenluchten of bloeiende
bloemen in de wegberm. Iedereen beleeft het weer anders. Het is heel erg
persoonlijk. Maar één ding is zeker: de natuur is dichtbij, dichterbij dan je
soms denkt.

Het IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond
én
belangrijk de natuur is.
Wat is IVN?
De afkorting staat voor: Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.
IVN Helmond is een van 140 plaatselijke afdelingen.

Wat doen we?
We willen iedereen de natuur laten ervaren: laten zien, voelen, ruiken, horen
en…..even stil zijn…. . Dat doen we met natuuractiviteiten, lezingen,
cursussen en projecten.
Het streven daarbij is het stimuleren van plezier en verwondering. Daarnaast
zijn onze kernwoorden: aandacht, betrokkenheid, zorg en
verantwoordelijkheid voor natuur en milieu.
IVN-Helmond betrekt mensen bij de natuur om samen de mooie natuur te
beleven. Wij nodigen je van harte uit om mee te doen met onze lokale
activiteiten. Of word lid en doe mee met een van onze werkgroepen.
De werkgroepen hebben ieder hun specialisme en richten zich met hun
activiteiten op:
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Vogels
Vogelwerkgroep 'De Zwaluw' organiseert vogelwandelingen en vogelexcursies.
Daarnaast zet zij zich in voor alle vogels in en rondom Helmond. De
Vogelwerkgroep wordt regelmatig door de gemeente gevraagd voor hulp bij
het inventariseren van vogelfauna in de diverse stadsontwikkelingsgebieden.
Coördinator: Stephan Meijer, 06 53746793, stephanmeijer2806@live.nl

Planten
De plantenwerkgroep bestudeert en inventariseert de flora en vegetatie in
Helmond en omgeving, waarbij ze resultaten beschikbaar stellen aan diverse
instanties. Daarnaast organiseert zij excursies in Helmond en omgeving met af
en toe een uitstapje naar een ander natuurgebied in onze regio.
Coördinator: Theo van Loo, 0492 535755, tjvanloo@upcmail.nl

Natuurgidsen
De natuurgidsen verzorgen de Publiekswandelingen. Deze zijn bijna iedere 1e
zondag van de maand. Je kunt gratis aan deze tochten meedoen. Daarnaast
verzorgt de werkgroep wandelingen op aanvraag en organiseert excursies in
het kader van cursussen.
Coördinator: Anne Regts, 06 20491428, regts027@planet.nl

Natuurbeheer
De Werkgroep Natuurbeheer verzorgt regelmatig beheers-werkzaamheden in
de verschillende natuurgebieden in en rond Helmond. Dit doen zij in
samenwerking met de Gemeente Helmond of andere opdrachtgevers.
Coördinator: Ad Adriaans, 06 23063343, adadriaans@upmail.nl

Seniorenwandelingen
De werkgroep organiseert korte wandelingen voor senioren (50+), die
belangstelling hebben voor de natuur en graag wandelen. Je hoeft geen lid te
zijn van IVN-Helmond om mee te kunnen wandelen.
De natuurgebieden waar gewandeld wordt liggen in Helmond e.o..
Coördinator: Setty Vos, 0492 545649, setty_vos@hotmail.com
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Lezingen en Cursussen
De Werkgroep organiseert, samen met de KNNV-afdeling Helmond, mooie
lezingen / filmavonden en interessante cursussen. Je bent van harte
welkom op een van de avonden in het IVN-Trefpunt 'De Koekoek’.
Coördinator: Setty Vos, 0492 545649, setty_vos@hotmail.com

Fotografie
De werkgroep 'Kiek Nauw' organiseert workshops en foto-excursies voor
de werkgroepleden. Buiten zijn in de natuur met een camera geeft je de
mogelijkheid om beelden vast te leggen. Op bijeenkomsten diepen de
leden een onderwerp op het gebied van fotografie uit, delen elkaars werk
en bespreken gezamenlijke projecten.
Coördinator: Jan van Bommel, 06 54378173, info@kieknauw.nl

Bomen
Helmond en omgeving heeft veel mooie boomrijke plekken.
Bomen zijn beeldbepalend in het landschap en in onze directe omgeving.
Het zijn vaak levende monumenten van hoge ouderdom.
Doelen van de werkgroep: bomen in de eigen omgeving leren herkennen
en aandacht voor de soms moeilijke omstandigheden voor de bomen.
Coördinator: Ad Adriaans, 06 23063343, adadriaans@upmail.nl

Jeugd-IVN
Eenmaal per drie weken zijn er op zaterdagochtend jeugdactiviteiten,
begeleid door volwassen IVN leden. Als het weer het toelaat gaan de
kinderen naar buiten. Doelgroep: 6 tot 15 jaar. De kinderen leren
spelenderwijs de natuur kennen en ervaren.
Coördinator: Maria Nijssen, 0492 477392, maria.nijssen@planet.nl
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