In Apeldoorn organiseren de medewerkers met
veel passie jaarlijks talloze excursies, cursussen,
lezingen, opleidingen en activiteiten voor jong en
oud.
Meedoen?
Iedereen, die zich betrokken voelt bij de natuur,
kan meedoen met IVN Apeldoorn.
Als lid van IVN Apeldoorn kun je meedoen en
meewerken bij de organisatie van de activiteiten
die vanuit werkgroepen of projecten plaatsvinden.
Je kunt uiteraard ook eerst een tijdje rondkijken.

PR & Communicatie

IVN Apeldoorn

Samen met de 170 afdelingen van IVN (Instituut
voor natuureducatie en duurzaamheid) in Nederland zijn zo'n twintigduizend vrijwillige medewerkers actief.

Word lid! Je blijft dan op de hoogte van de activiteiten via het ledenblad Groenvoer en de digitale
maandelijkse nieuwsbrief.
Kijk voor meer informatie op www.ivn-apeldoorn.nl
Volg ons via Twitter (@IVNApeldoorn) en
op Facebook (www.facebook.com/ivn.apeldoorn)

Informatie: info@ivn-apeldoorn.nl

IVN-eXtra

Bestuur

Het bestuur onderhoudt contacten met externe
organisaties zoals KNNV en andere (natuur)
organisaties, de gemeente Apeldoorn, Waterschap, de Bekenstichting en Erfgoedplatform.

Activiteiten (voor publiek)
- Persberichten met aankondigingen van publieksactiviteiten voor diverse
media (kranten, websites,
radio en TV).
- Halfjaarlijkse activiteitenfolder
- Algemene IVN Apeldoorn folder
- Publicaties: routebeschrijvingen, wandelingen en
fietstochten, Ommetjes
- Website www.ivn-apeldoorn.nl (met aankondigingen
van publieksactiviteiten)
- Facebook, Instagram en Twitter
- IVN-promotiestand (op bijeenkomsten en markten, bij
lezingen en excursies)
Informatie: coord-pr@ivn-apeldoorn.nl

Bestuur IVN Apeldoorn
Het afdelingsbestuur ondersteunt en faciliteert de
werkgroepen en projecten bij hun activiteiten. Het
bestuur vertegenwoordigt de afdeling in regionaal
overleg en volgt landelijke en regionale ontwikkelingen binnen IVN.

Activiteiten (voor leden)
- Afdelingsblad Groenvoer
- Maandelijkse digitale
nieuwsbrief

De werkgroep IVN-eXtra houdt zich bezig met deskundigheidsbevordering voor de leden, uitvoering van projecten en incidentele activiteiten zoals de Atlas van
Apeldoorn en Open Monumentendagen.
IVN-eXtra speelt daarmee in op vragen, die niet altijd
door een werkgroep kunnen worden uitgevoerd.
Als zich een project aandient, zoeken we IVN-ers die,
meestal in een groepje, de activiteit voorbereiden en
uitvoeren.
Deze opzet is uitermate geschikt voor leden die zich
voor een korte, overzichtelijke periode willen inzetten
voor IVN Apeldoorn.
Informatie: ivn-extra@ivn-apeldoorn.nl

Natuurgidsenopleiding

Binnen de werkgroep PR en Communicatie verzorgen
diverse (redactie)teams en medewerkers de interne
(voor leden) en de externe
communicatie en PR (voor
publiek) voor IVN Apeldoorn.

De werkgroep Natuurgidsenopleiding (NGO) coördineert en organiseert de scholing van nieuwe natuurgidsen. De opleiding bestaat uit twee delen:
het opdoen van brede natuurkennis en het leren
van vaardigheden om die met anderen te delen.
Informatie: ngo@ivn-apeldoorn.nl

Binnen de werkgroep Publieksexcursies organiseren diverse teams:
- publiekswandelingen
- fietstochten
- activiteiten in Park Berg en Bos
- zomeravondwandelingen
- activiteiten op aanvraag zoals
bij familiefeestjes of personeelsactiviteiten of een excursie in de
wijk.

Publieksexcursies

Wat is IVN Apeldoorn?
IVN Apeldoorn werkt aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu
en landschap in het werkgebied van IVN Apeldoorn: de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst.

De teams bereiden de activiteiten voor en natuurgidsen voeren deze uit.
De activiteiten hebben een algemeen of thematisch karakter waarbij aandacht voor natuur en
cultuurhistorie een grote rol speelt.
Informatie: excursies@ivn-apeldoorn.nl

De medewerkers leggen contacten met sprekers die
een boeiend verhaal kunnen vertellen aan een gevarieerd publiek en begeleiden de bijeenkomst.
Informatie: lezingen@ivn-apeldoorn.nl

Natuur in de Zorg

Scharrelkids

De werkgroep Lezingen verzorgt jaarlijks in voor–
en najaar lezingen en presentaties die inspelen op
actuele thema’s.

De werkgroep Natuur in de zorg verzorgt op aanvraag in Apeldoorn en omgeving natuuractiviteiten
voor bewoners van zorgcentra of andere instellingen voor ouderen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de natuur en natuurlijk groen het welzijn van ouderen kunnen bevorderen.
Hier speelt de werkgroep Natuur in de Zorg op in.
De medewerkers laten ouderen genieten van de
natuur en wisselen ervaringen en natuurverhalen
met de ouderen uit.
De medewerkers ontwikkelen, ook in samenwerking
met de zorgcentra, activiteiten (binnen of buiten)
met thema’s als natuur, cultuur, historie en vroeger
en nu.
Daarbij kunnen de medewerkers samenwerken met
een gids, boswachter of valkenier. De medewerkers
kunnen gebruik maken van opgezette dieren of materialen van vroeger.
Informatie: natuurindezorg@ivn-apeldoorn.nl

Buiten spelen, natuur ontdekken... Het maakt kinderen
creatiever, slimmer, fitter en zelfverzekerder.
De werkgroep Scharrelkids / Schoolgidsen verzorgt op
aanvraag tijdens en buiten schooluren, natuuractiviteiten voor basisschoolgroepen en kinderopvang, waarbij het accent ligt op ervaren, beleven en ontdekken.
Daarnaast organiseert de
werkgroep een aantal
keren per jaar, in weekeinden, thema-activiteiten voor
kinderen en hun ouders (Slootjesdagen en Speuren
naar Paddenstoelen).
Informatie en aanvragen:
scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

Landschapsonderhoud VENEL

Lezingen

Informatie: publiekscursussen@ivn-apeldoorn.nl.

Heemtuin

Publiekscursussen

Binnen de werkgroep Publiekscursussen verzorgen
diverse teams jaarlijks thematische cursussen zoals
groencursus (in voor– en najaar), bomencursus,
sprengencursus, vlindercursus, libellencursus, plantencursus, natuur– en samenleving, vogelcursussen, en de cursus samenhang in de natuur.
De cursussen bestaan uit lesavonden met een informatief karakter en uit excursies die illustratief zijn
voor het thema.
De teams bereiden de cursus voor en werken daarbij samen met deskundigen uit het veld.

De werkgroep VENEL (Vrijwillig Educatief Natuur- en
Landschapsonderhoud) steekt de handen uit de mouwen bij allerlei vormen van landschapsbeheer zoals
wilgen knotten, schonen van sprengen, verwijderen
van opslag op de heide en het snoeien van houtwallen.
De medewerkers werken regelmatig samen met
Staatsbosbeheer en jeugdgroepen van Scouting en de
NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie).
De activiteiten vinden plaats in diverse gebieden rond
Apeldoorn in de maanden september t/m maart,
meestal op twee zaterdagochtenden in de maand.
Informatie: landschapsonderhoud@ivn-apeldoorn.nl

Werkgroep Heemtuin de Maten houdt zich samen met
de gemeente Apeldoorn bezig met het onderhoud van
de heemtuin in het Matenpark. De heemtuin bevat een
aantal landschappen met hun karakteristieke beplanting die zich rondom Apeldoorn bevinden.
Daarnaast houden de medewerkers in het voorjaar
excursies met als thema de orchideeënvegetatie.
Informatie: heemtuin@ivn-apeldoorn.nl

Kijk op
IVN Apeldoorn

