› Kinderactiviteiten

DOE MEE!

IVN vindt het belangrijk kinderen van jongsaf aan
bij de natuur te betrekken. Een Jeugdnatuurclub
met kinderen in de basisschoolleeftijd is daarom
actief en houdt op gezette tijden avontuurlijke
bijeenkomsten in de natuur. De rietcultuur in
de Weerribben, de vissen en reptielen die er
voorkomen en de vogels die er nestelen zijn slechts
enkele van de vele aspecten die aan bod komen.

Alle IVN’ers vinden het belangrijk om nog meer
mensen kennis te laten maken met de natuur.
Wil ook jij in jouw omgeving de natuur van
dichtbij mee beleven? Word dan lid van IVN
Noordwest-Overijssel. Het maakt niet uit of je
veel of weinig van de natuur afweet. Je bent
van harte welkom!

Instituut voor natuureducatie
en duurzaamheid

IVN DRAAGT BIJ AAN EEN DUURZAME
SAMENLEVING DOOR MENSEN TE BETREKKEN
BIJ NATUUR, MILIEU EN LANDSCHAP.
IVN Noordwest-Overijssel
www.ivn.nl/afdeling/noordwest-overijssel

› Herbeleving natuur ouderen
Elk jaargetijde heeft zijn eigen specifieke
kenmerken. Gewapend met een lente-, zomer,-,
herfst- of winterkoffer bezoeken vrijwilligers
van IVN bij voorkeur de ouderen die in
verzorgingscentra verblijven om samen met hen
alles wat zij zich van vroeger herinneren her te
beleven. Dit natuurkofferproject voorziet in een
belangrijke behoefte.

IVN BRENGT DE NATUUR DICHTERBIJ
›
›
›
›
›

Cursussen voor iedereen
Natuurexcursies
Natuurwerkgroepen
Kinderactiviteiten
Herbeleving natuur ouderen

Zin om mee te doen?
Lees dan de brochure en kijk op www.ivn.nl

BELEEF DE NATUUR!
Over IVN
IVN, Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid is een landelijke organisatie die
mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt; op
scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt.
IVN laat jong en oud de natuur van dichtbij beleven.
Dit versterkt hun band met de natuur en maakt hen
bewust van het belang van duurzaam handelen. IVN
heeft enkele tienduizenden leden die verspreid zijn
over 170 afdelingen in heel Nederland. Door middel
van de laagdrempelige en educatieve activiteiten
die zij organiseren, maakt jaarlijks een groot aantal
mensen - jong en oud - kennis met de natuur.
IVN BRENGT DE NATUUR DICHTERBIJ!

IVN NOORDWESTOVERIJSSEL
Met de inzet van uitsluitend vrijwilligers richt
IVN Noordwest-Overijssel zich op het publiek
in haar werkgebied om de doelstellingen van de
organisatie in de praktijk vorm te geven. Daarvoor
maakt zij gebruik van vijf belangrijke issues:

› Natuurexcursies
In het werkgebied van IVN Noordwest-Overijssel
liggen prachtige natuurgebieden, waaronder
Nationaal Park Weerribben-Wieden. Onder leiding
van gediplomeerde natuurgidsen worden met grote
regelmaat excursies door deze gebieden gemaakt,
waaraan iedereen kan deelnemen. Zoogdieren,
vogels, insecten, paddenstoelen en planten
vormen de hoofdmoot van deze excursies. En… de
deelname is meestal gratis!

› Cursussen voor iedereen
Wie meer leert en weet over de natuur, beleeft
de natuur intensiever. Daarom organiseert IVN
Noordwest-Overijssel cursussen voor iedereen
die geïnteresseerd is in natuur. Word bijvoorbeeld
gediplomeerd natuurgids en laat mensen zélf de
natuur ontdekken. De afgelopen vijftig jaar zijn er
bij de gezamenlijke IVN-afdelingen in Nederland al
duizenden Natuurgidsen opgeleid. Ook cursussen
op het gebied van vogels, planten, insecten, eten
uit de natuur en natuurfotografie behoren tot de
mogelijkheden.

› Natuurwerkgroepen
Voor specifieke onderwerpen, waar bijzondere
interesse van meerdere leden naar uitgaat, kunnen
werkgroepen worden gevormd. Zo is er bij IVN
Noordwest-Overijssel een vogelgroep actief.
Door middel van gespreksavonden en excursies
wordt zowel theoretische als praktische kennis
uitgewisseld.

