Landschapsonderhoud
Steek de handen uit de mouwen bij
allerlei vormen van landschapsbeheer. Kijk daarvoor in de activiteitenagenda.

Projecten
IVN Apeldoorn heeft ook projectactiviteiten. Deze zijn soms kort van
duur, soms wat langer. We werken
daarvoor veelal samen met andere
organisaties in Apeldoorn.

Natuurgidsen Opleiding (NGO)
Het doel van de NGO is om natuurliefhebbers op te leiden tot brede
IVN natuurgidsen, die allerlei educatieve activiteiten kunnen verzorgen.

Activiteiten op aanvraag
IVN Apeldoorn kan een programma op maat verzorgen. Plaats, tijd
en duur zijn in overleg te bepalen.
Bijvoorbeeld via een excursie, presentatie of wandel/fietsroute.

Meer natuuractiviteiten?

Het aanbod van IVN Apeldoorn is groter dan in deze folder staat.
Voor alle activiteiten en meer: Kijk op
www.ivn-apeldoorn.nl voor de meest
recente informatie en de activiteitenagenda.

Beleef de natuur met IVN Apeldoorn

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, landschapsonderhoud, projecten, wandel- en
fietsroutes. IVN laat jong en oud overal de natuur beleven. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

Wat is IVN Apeldoorn?
IVN Natuureducatie is een vereniging van vrijwilligers, die mensen
betrekt bij natuur, milieu en landschap.
IVN Apeldoorn is een van de plaatselijke afdelingen en is actief in de
gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe.
Bij IVN Natuureducatie in Nederland zijn zo'n twintigduizend vrijwillige
medewerkers actief in 170 afdelingen.

Excursies
IVN houdt maandelijks één of meer
excursies voor algemeen publiek.
Kijk op de website in de activiteitenagenda voor datum en plaats.

Natuurcursussen
IVN Apeldoorn heeft een breed
aanbod aan (korte) publiekscursussen. De cursussen bevatten meestal een theorie en een praktijkdeel.

Lezingen
Zo'n 2 à 3x per jaar organiseren we
een publiekslezing over een interessant onderwerp.

Kinderactiviteiten
Er is een uitgebreid programma
voor basisscholieren. Ook zijn er
buitenschoolse activiteiten.

Meedoen?
Iedereen, die zich betrokken voelt bij de natuur, is welkom.
Dat kan door een activiteit bij te wonen of door lid te worden.
Als lid van IVN Apeldoorn kun je meedoen met speciale ledenactiviteiten en meewerken bij de organisatie van de activiteiten of projecten.
De meeste activiteiten van IVN Apeldoorn worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen en teams. Deze teams werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks worden vastgesteld.
IVN Apeldoorn heeft een eigen lokaal in basisschool De Vijfster aan
de Texandrilaan.
Word lid!
Je blijft dan op de hoogte van de
activiteiten via het ledenblad
Groenvoer en de maandelijkse
digitale nieuwsbrief.
Kijk voor meer informatie op
www.ivn-apeldoorn.nl

Volg ons ook op Facebook of
Instagram.

Wandel- en fietsroutes
Voor als je meer wilt dan links–
rechts of rechtdoor zijn er routes
die voorzien zijn van interessante
natuur- en cultuurhistorische informatie.
De routes zijn gratis via de IVN
Routes app of de website te downloaden.

Natuur in de Zorg
IVN wil ook ouderen de natuur laten
beleven. Als het kan buiten en anders binnen.

