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Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet
IVN staat voor ‘Instituut Voor 
Natuureducatie en duurzaamheid’, 
voor kinderen vereenvoudigd tot 
‘In Voor Natuur’. Het is een 
landelijke educatieve organisatie, 
60 jaar geleden opgericht om het 
publiek meer inzicht te geven in 
de natuur en de samenhang 
daarin. 

Door Josje Goos en Lidwien Buné

Sjoerd: “ Onze afdeling, ‘De Groene 

Overlaat’, gevestigd in Beers, 

bestaat zo’n 30 jaar. We hebben 130 

leden, waarvan 35 actief als gids en 

organisator van de activiteiten voor 

jong en oud. Wij willen mensen 

bewust maken dat we zuinig 

moeten zijn op de natuur middels 

onze natuurwandelingen, lezingen, 

jeugdactiviteiten en vrijwillig 

landschapsbeheer.”

Jan: “De meeste actieve leden zijn 

gepensioneerd en boven de 70, bij 

de natuurgidsen zijn wél vijf jongere 

mensen waarvan vier tussen de 30 

en 40 jaar. Voordat iemand als gids 

actief kan zijn, moet er een pittige 

cursus van anderhalf jaar worden 

gevolgd, die eens in de vier jaar 

start in Cuijk, Boxmeer, Venray en 

Horst. Om de twee weken is er 

theorie, daartussen gaat men het 

veld in om de omgeving te leren 

‘lezen’: welke plant groeit waar.

Elke excursie staat in het teken van 

een onderwerp, bepaald door de 

tijd van het jaar; ook de persoon-

lijke belangstelling van de gids 

speelt mee. Elke maand is er een 

passende activiteit, in januari fietsen 

langs de Kraaijenberge Plassen om 

vogels te bekijken, in februari een 

vollemaanswandeling om de bosuil 

te horen. Dit jaar zou het met 

Hemelvaart dauwtrappen zijn 

vanuit het klooster in St. Agatha.”

“Wij willen mensen 
bewust maken dat we 
zuinig moeten zijn op 

de natuur”

De jeugd enthousiasmeren
Truus en Miep zorgen dat bij de 

jonge jeugd de basis wordt gelegd 

voor kennis en liefde voor de 

natuur: “Kinderen genieten enorm 

van de natuur. Wij organiseren 

diverse activiteiten: vanaf het begin 

van het schooljaar tot begin april 

worden de leerlingen van groepen 

3 t/m 8 uitgenodigd om een 

thematentoonstelling in het IVN 

gebouw te bezoeken, bijvoorbeeld 

over ‘De Eik’. Van begin april tot aan 

de zomervakantie nemen we de 

leerlingen van groepen 6, 7 en 8 

mee het bos in, gaan waterdiertjes 

zoeken en onder een loep bekijken. 

Eens in de maand is op woensdag-

middag een programma waarbij de 

kinderen lekker buiten spelen en 

daardoor leren dat het fijn is om in 

de natuur te zijn en van alles te 

ontdekken. In december gaan we 

binnen knutselen met materiaal uit 

de natuur.”

IVN is niet actief op de middelbare 

school; tot 12/13 jaar vinden 

kinderen natuur prachtig, daarna 

taant de belangstelling tot ze wat 

ouder zijn. De bedoeling is om in 

2021 een project op te starten voor 

middelbare scholieren.

‘Schone Rivieren’
Sjoerd: “Op het ogenblik is er een 

landelijk IVN project met als 

onderwerp ‘Schone Rivieren’, in ons 

geval de Maas. Het doel is te laten 

zien wat er aan troep ligt, maar ook 

hoe mooi de natuur is. Per groepje 

wordt een gebied van 100 meter 

nagelopen: men ruimt het zwerfaf-

val op en registreert wat er is 

gevonden. Zo kunnen bijvoorbeeld 

producenten aangespoord worden 

statiegeld te zetten op plastic en 

blik om zwerfafval tegen te gaan. 

Dit project staat los van de scholen. 

En ook hierbij geldt: veel senioren, 

graag wat jongere actieve leden er 

bij.”

Werkgroepen
Jan: “Wij hebben ook diverse 

werkgroepen, bijvoorbeeld de 

uilenwerkgroep: er hangen 

verspreid 60 kasten voor steenuilen. 

De in mei/ juni geboren jongen 

worden geteld en geringd. Ook is 

er, in samenwerking met fysiothe-

rapeuten, de werkgroep ‘Wandelen 

met diabeten’. Het zijn tien 

wandelingen op zaterdag, om 

bewegen in de natuur te stimule-

ren, elkaar te leren kennen en 

ervaringen uit te wisselen. Het plan 

is om dit ook te organiseren voor 

mensen met hartklachten. Tijdens 

de wandeling is het eerst drie 

kwartier stevig doorstappen, daarna 

wordt er iets over de betreffende 

natuur verteld en dan wandelt men 

terug.”

Beleef de natuur met IVN
In heel Nederland worden door IVN 

wandelingen met uitleg georgani-

seerd, ook geschikt voor senioren, 

te vinden op de IVN routeapp die te 

downloaden is via de telefoon. 

Voor deze omgeving is dat via ivn.

nl/cuijk voor bijvoorbeeld de 

wandeling ‘Zevenhutten’, ‘Hees-

wijkse Kampen’ of de ‘Bijzondere 

Bomenwandeling’.

Voor een groepsuitje van een 

bedrijf, vereniging of familie kan 

een door een gids begeleide 

wandeling aangevraagd worden; 

wij vragen hiervoor € 25,00 per 

gids.

Het websiteadres van onze 

vereniging is ivn.nl/cuijk, het 

e-mailadres is info@ivn-cuijk.nl en 

op faceboek vindt u ons via 

IVNCuijk. Het lidmaatschapsgeld is 

€ 24,00 per jaar; leden ontvangen 

regelmatig de digitale nieuwsbrief. 

U bent van harte welkom. Beleef de 

natuur met IVN!

Je zit, helemaal in deze corona-
tijd, alleen thuis maar je hebt altijd 
wel de telefoon om contact te 
houden met anderen. Dat kan op 
verschillende manieren bij diverse 
instanties waarvan er drie in dit 
artikel belicht worden.

Door Ans Stoub

Telefooncirkels van SWOC
De opzet van de telefooncirkels van 

SWOC (Stichting Welzijn Ouderen 

Cuijk) is dat op alle werkdagen in 

de ochtend er kort contact is met 

de aangemelde deelnemers. Een 

vrijwilliger van SWOC belt de eerste 

persoon van de vier of vijf deelne-

mers van de betreffende telefoon-

cirkel. Na een korte uitwisseling belt 

die persoon de tweede van de lijst 

die vervolgens weer de volgende 

belt. De laatste deelnemer belt 

tenslotte de vrijwilliger van SWOC 

waarmee de cirkel rond is. Voor de 

deelnemer die zelf niet in staat is 

om een volgende deelnemer te 

bellen, is er de mogelijkheid van de 

stercirkel. Dat is een cirkel waarvan 

de deelnemers allemaal door een 

vrijwilliger van SWOC zelf gebeld 

wordt. Door de telefooncirkels 

hoeft niemand bang te zijn dat men 

aan de aandacht ontsnapt mocht er 

iets zijn. Men kan zich aan (laten) 

melden bij de SWOC via telefoon-

nummer 0485-574440 keuzenum-

mer 4 of via mailadres – infobalie@

swocuijk.nl

Luisterlijn van MAX
De Luisterlijn is landelijk georgani-

seerd via nummer 0900 – 0767. De 

Luisterlijn is alle dagen van de week 

anoniem te bereiken via 0900 0767 

(lokaal tarief). Op – www.deluister-

lijn.nl- is er ook de mogelijkheid 

om met vrijwilligers te mailen of te 

chatten, fijn voor mensen die slecht 

horen. De Luisterlijn biedt een 

luisterend oor, maar is er niet om 

medische vragen te beantwoorden. 

Per telefoon mag maximaal 4x per 

24 uur contact gezocht worden. 

Chatten kunt u van 10.00 tot 22.00 

uur, maximaal 3x per dag.

De Zilverlijn van het nationaal 
ouderenfonds
De Zilverlijn is een landelijke 

beldienst voor als u behoefte heeft 

aan een praatje of een goed 

gesprek. Om u aan te melden kunt 

u een formulier op de site (laten) 

invullen – https://mijn.ouderen-

fonds.nl – of bellen naar 088 344 

2000 (gratis). U kunt dan kosteloos 

wekelijks of tweewekelijks op een 

vast dagdeel een telefoontje krijgen 

voor een gesprek van ongeveer 20 

minuten.

Welke telefooncontacten zijn er mogelijk 

Seniorenpagina

Telefonisch contact hebben kan kort ter controle zijn óf voor een langer 

gesprek.

Truus Selten, voorzitter Sjoerd de Boer, Jan van  Haare en Miep Kuppen 

voor hun IVN afdeling in Beers. 
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verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Groter – groot
Vier jaar was hij geworden, het mannetje. De 

verjaardagstaart met de kaarsjes en een sterren-

verspreider, omringd door indrukwekkende 

dotten slagroom en veelkleurige versiering werd 

met gevoel voor decorum op tafel gezet. Opa 

en oma mochten zich naar zijn aanwijzing 

verheugen in een extra groot stuk. De lieverd.

Daar diende natuurlijk een cadeau tegenover te staan, 

want voor wat hoort wat. Aangezien hij net zo’n autofanaat is als zijn vader 

toen – bij wie dat overigens nooit is overgegaan – werd de feesteling 

verblijd met een door de firma Lego bedachte cementwagen in 100 

stukjes. Iets prachtigs voor regenachtige zondagmiddagen zou je zeggen. 

Eenmaal met gepaste hulp in elkaar gezet, werd het vehikel bij al die 

andere langs de houten weg en bijbehorend spoor geplaatst, waar het 

ging concurreren met een heuse racebaan op batterijen. 

De koffie kwam, de jarige blies, de kaarsjes doofden, de sterretjes zochten 

het plafond en het gebak verdween hapje voor hapje na een feestelijk 

Lang zal hij leven. Een glaasje werd gevuld en de feesthoedjes deden hun 

dienst. Alles bleek geheel in overeenstemming met Carmiggelts observatie 

van lang geleden: “De stemming was licht en feestelijk.” 

Verwachtingsvol keek het feestgezelschap (nauwkeurig volgens de 

coronaregels samengesteld!) uit naar het lonkende perspectief van de 

vierjarige. En ja, daar brak dan het ultieme moment aan: het blitse rugzakje 

werd hem als ware het een koninklijke onderscheiding omgehangen en 

aan de hand van zijn grote zus ging het richting grote school die hij bij 

wijze van een soort preview al had mogen verkennen, onze Otis. Het bleek 

tot wederzijdse grote waardering te hebben geleid. Toen vertrokken ze: 

kleine stapjes in de goede richting, maar tegelijk grote passen in zijn kleine 

menselijk bestaan. De wijde wereld lonkte. Hij was er helemaal aan toe.

Van Veldeke


