
 
 

Van links naar rechts:  

Boy Derks, Willem van de Ven, Henk van der Kruijs, Ine Verweij, 

Emanuel Nervo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boy Derks 

 

De natuur vind ik heel interessant en ik vind het 

leuk om andere mensen hierover te vertellen.  

 

Mijn naam is Boy Derks en woon sinds 2014 in 

Leende. Sinds september 2021 ben ik lid van 

IVN.  

We hebben nu om de week een avond les bij de 

Natuurgidsenopleiding en de zaterdag daarna 

een excursie. Je leert hierbij veel mensen en gebieden kennen en de 

docenten zijn heel enthousiast. We hebben een adoptiegebied aan de Rul 

in Heeze en we werken aan een groepsopdracht met uiteenlopende 

onderwerpen. De kans is dus groot dat we met onze vragen terechtkomen 

bij mensen die al wat langer lid zijn en het antwoord vast weten… 

Mijn persoonlijke interesse ligt bij bomen en planten, maar ook 

waterkwaliteit en verduurzaming vind ik belangrijk. Met name met dit 

laatste zullen we nog veel mee te maken gaan krijgen.  

Als ik de opleiding heb afgerond overweeg ik bij een werkgroep te gaan. 

Ik bemerk veel creativiteit rondom de cursuswerkgroep dus wellicht kan ik 

daar een bijdrage leveren.  

 

 

Emanuel Nervo 

 

De wisselwerking die wij als mens hebben met 

de natuur is onvermijdelijk en ik zie ons als 

onlosmakelijk ermee verbonden.  

 

Mijn naam is Emanuel Nervo en woon sinds eind 

2019 in Heeze.  Het liefste bevind ik mij de hele 

dag in de natuur als dat kan. Daar ga ik de 

verbinding aan met alles wat er leeft. Van de 

kleinste beestjes tot de hoge bomen. Ik heb gekozen voor de IVN 

Natuurgidsenopleiding om meer verdieping te vinden in de kennis van de 

natuur en om in contact te komen met gelijkgestemden. Na de opleiding 

bied ik graag wandelingen aan. Dat is iets wat ik al enige jaren heb gedaan 



maar vanuit een andere invulling: gevoelsbeleving, oude gebruiken en 

geloven. Vanuit het IVN zal dat echt anders en van elkaar gescheiden zijn. 

Ik vind natuureducatie erg belangrijk. Bewust omgaan met de natuur. Mijn 

favoriete plant is de grote weegbree (Plantago Major), een heuse 

wonderplant. Voor mij bestaat er geen ‘onkruid’. Alles in de natuur heeft 

een functie. Mijn interesse ligt het dichtst bij planten en insecten. Wie weet 

kom ik één van jullie tegen of zien jullie mij ergens in het dorp of bos lopen 

of fietsen. Ondanks dat ik erg op mezelf ben sta ik altijd open voor een 

kort praatje of een goed gesprek.  

 

 

Henk van der Kruijs 

 

Mijn naam is Henk van der Kruijs en ik woon in 

Heeze. In mijn jeugd heb ik veel tijd in de natuur 

rondom het dorp doorgebracht en daar erg van 

genoten. Belangstelling voor de natuur was er 

altijd wel, maar tot enkele jaren geleden ben ik er 

nooit echt actief mee bezig geweest. Sinds 2017, 

na het volgen van een vogelcursus, ben ik lid van 

IVN. Inmiddels ben ik actief in zowel de 

vogelwerkgroep als de cursuswerkgroep van IVN 

Heeze-Leende. Mijn belangstelling voor de natuur is breed en ik probeer 

de verbanden te zien. De wijze waarop dieren en planten zich weten aan 

te passen en te overleven is fascinerend. Mooi om van te genieten en 

waard om te behouden. 

De Natuurgidsenopleiding is intensief maar ook geweldig leuk. Met de 

opgedane kennis hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan IVN en aan 

natuureducatie...  

 

 

Ine Verweij-Bongers 



Er werd mij gevraagd een stukje in te sturen 

omdat ik mee mag doen met de 

Natuurgidsenopleiding in Heeze-Leende 2022-

2023. Ik ben al lid van het IVN vanaf 1976 en 

wist al wel wat... maar bij deze NGO hoor ik 

zoveel dingen die ik niet kende. Dat maakt het 

elke keer weer boeiend. De stof van de lezingen 

is goed, de docenten zijn inspirerend. De 

excursies in mooie gebieden zijn erg 

interessant. En de andere deelnemers hebben dezelfde interesses. Dus 

er is vaak snel een klik. Ik geniet van de mooie dingen buiten. En ik kom 

nooit met lege handen/ zakken terug.... Een eikel, een steen, een mooi 

blad, een stukje boomschors.  

Mijn moeder voedde ons op met de uitspraak: “Van al het kleine dat gij 
ziet, aanschouw het maar vertrap het niet.” Ik denk dat deze 
levenshouding de basis is van ons bestaan op aarde. En een taak en een 
kunst om dit door te kunnen geven aan anderen! 
 
 
 


