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IVN Bergeijk-Eersel 

Natuurweetje: Vrijwilliger bij het IVN 

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo 
vaak iets bijzonders te zien. Maar….. je moet er oog voor hebben.  
IVN Bergeijk-Eersel helpt de lezers  om meer te zien, te horen en te beleven. 
Deze week ….... vrijwilliger bij het IVN 
(door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE) 

 

Foto: Vrijwillige natuurgids met publiek tijdens IVN-rondleiding bij insectenmuur in 
Natuurtuin ’t Loo. 

 
Elke twee weken kunt u een Natuurweetje verwachten over natuur dichtbij 
huis en tuin. Als vrijwilliger van het IVN Bergeijk-Eersel heb ik sinds maart 2021 
circa twaalf artikeltjes geschreven en gepubliceerd. Fijn dat ik hierover 
regelmatig positieve reacties krijg. Dat doet me goed en motiveert mij om 
hiermee door te gaan. Bij de vereniging hebben we afgelopen half jaar circa 
twintig nieuwe leden mogen verwelkomen. Misschien ligt dat aan de 
Natuurweetjes, de publicaties op  Facebook of onze website. Misschien komt 
het ook door de bewustwording van mensen dat onze natuur heel belangrijk is. 
In ieder geval is het heel fijn dat zij lid geworden zijn. Het ledenaantal staat nu 
op 120. Fijn dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in de natuur, want er moet 
iets gebeuren om de wereld te redden. Het is hoog tijd dat er verandering komt 
in de wijze waarop we met onze kostbare natuur omgaan. Daarom is het 



belangrijk dat we leden bijkrijgen, maar ook dat onze leden actief zijn in de 
vereniging.  

Vele handen maken licht werk 
Er zijn binnen de vereniging veel werkgroepen werkzaam, zoals de 
vogelwerkgroep, de scholenwerkgroep, de cursuswerkgroep, de 
adviescommissie (om IVN beter op de kaart te zetten) en de Scharrelkids 
(jongerenactiviteiten). Voor elke werkgroep zijn een aantal vrijwilligers actief, 
maar het zou fijn zijn als zij worden ondersteund. Zo kunnen taken verdeeld 
worden en maken vele handen licht werk.  

Bent u onze nieuwe vrijwilliger? 
Wilt u lid worden? Of bent u misschien al lid? Bedenk dan ook eens waar uw 
interesses/competenties liggen en of u een paar uurtjes tijd heeft om onze 
vrijwilligers te ondersteunen. Dat kunnen taken met betrekking tot 
kinderactiviteiten zijn, maar ook koffie/thee verzorgen tijdens lezingen of 
publiekswandelingen is heel fijn. Natuurkennis is niet (altijd) nodig, wel inzet en 
betrokkenheid. Kijk eens op onze website www.ivn.nl/be wat we allemaal 
organiseren. Voor volgend jaar staan er weer een groot aantal activiteiten op 
de planning, waaronder  de doorstapwandelingen, wandelingen bij de Plateaux, 
bij de Ploeg en over de Cartierheide, een aantal lezingen en activiteiten voor de 
scholen en maandelijks een activiteit bij de Scharrelkids. Ik heb respect voor de 
mensen die dat allemaal in hun vrije tijd organiseren bij het  IVN Bergeijk-
Eersel. Hopelijk worden de activiteiten goed bezocht en krijgen de vrijwilligers 
ondersteuning. Wordt  u onze nieuwe vrijwilliger?  

Info 
Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd.  
Alle gepubliceerde natuurweetjes lezen? Kijk op onze website 
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 
Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.  
Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar 
secretaris.ivnbe@gmail.com  
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