
Natuurexcursies 
Tijdens deze excursies informeren  IVN-gidsen u over flora, fauna, het landschap en bijbehorende cultuurhistorische elementen.  Wij proberen al uw zintuigen te prikkelen. Deze excursies duren circa 2 uur en zijn  toegankelijk voor een breed publiek. 

Gezinswandelingen 
Twee keer per jaar organiseren wij, speciaal voor gezinnen, een wandeling waarbij de nadruk ligt op genieten van de natuur. 

Lezingen en thema-avonden 
Deskundige (gast)sprekers vertellen over interessante onderwerpen, waarbij vaak mooie foto’s worden getoond. 

Vakantie-activiteiten voor de jeugd Voor de basisschooljeugd organiseren we in de mei– en de herfstvakantie leuke natuur-activiteiten, zoals speurtochten, uilen ringen of gewoon lekker struinen door de natuur. 
Jeugd– en jongeren-IVN 
Spelen, struinen, speuren, onderzoeken of knutselen in, over en met de natuur.  Zo’n tien keer per jaar organiseert het jeugd– en jongeren-IVN op zaterdagmiddag leuke activiteiten voor kids van 6 tot 15 jaar.  

Activiteiten voor ouderen 
IVN-gidsen verzorgen  een leuke middag in  verzorgingshuizen van Venray en omgeving. Hierbij werken zij met de natuurkoffer, met voor elk seizoen leuke activiteiten .    

Boottocht 

De jaarlijkse boottocht voert ons door het 

mooie rivierenlandschap en langs vele vogels 

die op en nabij de Maas leven. 

Fietstocht 

We zetten een aantrekkelijke fietstocht uit 

door ons mooie landschap, waaraan iedere 

fietsliefhebber kan meedoen. 

Dagexcursies  

Soms gaan we wat verder weg om interes-

sante gebieden te bezoeken. We trekken er 

dan een hele dag op uit. 

Werken in de natuur 

 In het gebied de Spurkt werken  we regel-

matig aan en in een mooi stukje natuur.   

Helpt u mee? 

Cursussen en workshops 

Om meer kennis op te doen over de natuur,  

organiseren  wij cursussen en workshops. 

Werkgroepen 

Er zijn verschillende werkgroepen actief, 

waarbinnen leden zich kunnen specialiseren, 

zoals planten–,  vogel-,  insecten– en gidsen-

werkgroep. 

Wat doet IVN Wat doet IVN 

GeysterenGeysteren--VenrayVenray   

Het instituut voor natuur-

educatie en duurzaamheid 

(IVN) is een landelijke 

vereniging met 

plaatselijke afdelingen.  

 

IVN Geysteren-Venray is zo’n afdeling, 

bestaande uit een groep enthousiaste mensen 

met een grote liefde voor de natuur.  

Alle activiteiten van IVN Geysteren-Venray 

zijn vrijwilligersactiviteiten. Veel leden dragen 

actief bij aan de vereniging, hetzij in de 

organisatie, hetzij als lid van een werkgroep. 

 

Met onze activiteiten willen wij interesse en 

waardering wekken voor de natuur, het 

landschap en het milieu.  Daarom dagen wij 

mensen uit - van jong tot oud - om op 

onderzoek uit te gaan in de natuur. Actief 

ontdekken of gewoon ontspannend 

wandelen, het kan 

allemaal. 
 

Wilt u een wandeling met een 

eigen groep organiseren? Ook 

dat doet IVN Geysteren-Venray.  

. 

Voor meer informatie: 

Jolande verbeek  

mail: jolandeverbeek@hotmail.com 

tel: 0478-692329 

Wat is het IVN
Wat is het IVN  

 Ook als niet-lid bent u  van harte welkom  bij onze activiteiten  Kijk op onze prachtige website  
www.ivn-geysteren-venray.nl 

voor het actuele programma met 
vertrektijden en startplaatsen.   Of volg de publicaties in de  

lokale en regionale media. 



Ontdek de 
Ontdek de   

natuur
natuur  

MetMet  

 

Instituut voor Natuureducatie Instituut voor Natuureducatie   

en duurzaamheiden duurzaamheid  

Website: 

www.ivn-geysteren-venray.nl 

 

Contact: 

info@ivn-geysteren-venray.nl 

 

Bezoekadres: 
De meeste binnenactiviteiten vinden plaats in 

het JUG op de eerste verdieping van de 

‘Alde Schôl’,  Dorpstraat 15 in Geysteren. 

 

Voor activiteiten waar we meer bezoekers 

verwachten, wijken we uit naar een zaal. Meestal  

is dat zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray. 

Het werkgebied van 

Het werkgebied van   

IVN  Geysteren
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Lid worden? 

  
Meld je aan bij onze  

leden-administratie: 

Hanneke van Lierop 

  

Email: 

hannekeenwim@home.nl. 

Telefoon: 0478-571172 

  Wat kost ons 
Wat kost ons 

Lidmaatschap ?
Lidmaatschap ?   

Draag je de natuur een warm hart toe? Word dan lid 

van IVN Geysteren-Venray. 
 Het lidmaatschap kost € 20 per jaar voor volwassenen; 

 Het lidmaatschap voor jongeren-IVN (12-16 jaar)  

kost € 10 per jaar; 

 Het lidmaatschap voor jeugd-IVN (6-12 jaar) kost € 10 

voor het eerste kind. Elk volgend kind uit een gezin 

betaalt slechts € 5 per jaar. 

Volwassen- en jongerenleden ontvangen 6 x per jaar 

het verenigingsblad Mosella. Jeugdleden krijgen voor 

elke activiteit een informatiebrief. 
 

 Het werkgebied van  

Venray is het prachtige  

landschap in de gemeente    

Maasdal tot de de Peel.  Met 

jeneverbesstruwelen, mooie 

velden en bossen, gevarieerde  

landschappen en wijdse jonge 

ningen.  Je vindt het allemaal in 

  

Ook maken we re- 

gelmatig uitstapjes 

naar omringende  

gemeenten, met hun 

bijzondere natuur en 

mooie landschappen.  

  Ivn Geysteren-  

  en afwisselende 

 Venray. Van het 

           imposante  

   heide-  

           esdorp- 

             ontgin- 

               Venray. 

 


