Natuurbeleving voor jong en oud! Met natuureducatie, activiteiten en cursussen laat IVN kinderen, volwassenen en ouderen de natuur van dichtbij beleven.

➢ Excursies
IVN Zoetermeer organiseert gedurende het hele
jaar, in alle seizoenen excursies op diverse
locaties. Deze worden gegeven door enthousiaste
en deskundige natuurgidsen.
Bomen, eetbaar groen, vlinders,
natuurfotografie; een greep uit de vele
mogelijkheden. De diverse parken van
Zoetermeer bieden een steeds wisselend decor.
Je vindt onze activiteiten op
www.ivnzoetermeer.nl.

➢ Evenementen
Samen met de
Natuurtuin en de
gemeente
organiseren we
jaarlijks in mei
de
Westerparkdag.
Een familiedag
waar natuur en
duurzaamheid op een speelse manier de
aandacht krijgen.

➢ Doelgroepen
Regelmatig verzorgt IVN Zoetermeer activiteiten
voor kinderen. Samen met scholen brengen we
natuur onder de aandacht.

In juni zijn er de Slootjesdagen, waar vooral
kinderen ontdekken hoeveel soorten diertjes er
in het water leven.
Ook zoeken wij graag aansluiting bij buurt- en
wijkverenigingen en stadsboerderijen.

Ook verzorgen wij excursies op aanvraag; geef
een groen tintje aan een bedrijfsuitje of
familiebijeenkomst en neem een gids van IVN
mee!
In oktober is er een
Paddenstoelendag
waar jong en oud
kennis kan maken met
de wondere wereld
van de zwammen.

IVN Zoetermeer
wil ook ouderen
blijven
betrekken bij de
natuur. Op
verzoek
verzorgen wij presentaties met de Natuurkoffer
bij zorginstellingen.

Wil je aan de slag?
Wil je meehelpen met natuureducatie bij jou in
de buurt, word dan lid. Je kunt je binnen IVN
Zoetermeer op verschillende manieren als
vrijwilliger inzetten, bijvoorbeeld als
begeleider van natuuractiviteiten of voor natuurbeheer. Liggen je vaardigheden op het gebied
van organiseren, communiceren, of coördineren?
Ook dat is mogelijk!

Donateur worden?
Je kunt ons ook op andere manier steunen,
namelijk door donateur te worden. Je ontvangt
dan ons afdelingsblad en wordt op de hoogte
gehouden van onze activiteiten via onze digitale
‘Nieuwsflits’. De minimumdonatie
bedraagt € 15,00 per jaar, een hoger bedrag is
uiteraard welkom. Donaties zijn welkom op IBAN:
NL38 INGB 0005 5198 00 t.n.v. Penn IVN Afd
Zoetermeer.

IVN Zoetermeer e.o.

Kijk op onze website voor het
actuele programma en meer
nieuws over de afdeling:
www.ivnzoetermeer.nl

IVN is een landelijke organisatie die mensen op
lokaal niveau bij de natuur betrekt. In je tuin, op
je balkon, in de buurt en verder weg. IVN laat
jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond
én belangrijk natuur is.

Aanvragen van excursies,
presentaties of de Natuurkoffer
kan via info@ivnzoetermeer.nl
Heb je belangstelling om donateur
of lid te worden van IVN
Zoetermeer, geef dit ook hier door
en we nemen contact met je op.

Benieuwd naar wat in Zoetermeer te
doen is? Lees deze brochure en kijk
op www.ivnzoetermeer.nl

