
 

 

Naar buiten in de meivakantie met 
IVN Geysteren-Venray 
Beleef de natuur, mét een ontbijtje 
 

De meivakantie komt eraan! Voor iedereen die alleen of met het hele gezin op uit wil, organiseert IVN 

Geysteren-Venray op 11 mei een excursie op en rondom de ruïne van het kasteel in Geysteren  inclusief 

natuurontbijt op de ruïne. We beginnen met het ontbijt om 9.30 uur.  

 

Groen doet goed 

Met de natuuruitjes wil IVN meer mensen stimuleren de natuur in te gaan. Want groen is gezond! Dat blijkt 

bijvoorbeeld uit onderzoek van omgevingspsychologe en hoogleraar natuurbeleving Agnes van den Berg, die 

pionier is in onderzoek naar gezondheidseffecten van natuur. Zo heeft natuur een gunstige invloed op de 

ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit.  

Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen maken sneller vriendjes als ze buiten 

spelen. Natuurlijk is groen ook goed voor volwassenen. Mensen die in een groene omgeving wonen zijn vaak 

gezonder, ze hebben bijvoorbeeld minder last van stress, depressies en aandoeningen aan de luchtwegen. 

Kortom, een goede reden om er op uit te gaan met IVN.  

 

IVN startte vorig jaar in de herfstvakantie met het organiseren van uitjes met natuurontbijt. De deelnemers waren 

erg enthousiast. 

 

Over IVN 

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij 

de natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. IVN laat jong en oud zélf beleven hoe 

leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Dit versterkt de band met de natuur, en maakt bewust van het 

belang van duurzaam handelen. 

 

Lokaal organiseren ruim 20.000 ervaren IVN-vrijwilligers talloze excursies, cursussen, wandelingen, lezingen en 

andere natuur(belevings)activiteiten door heel Nederland. Door deze laagdrempelige en educatieve activiteiten 

maakt een groot aantal mensen - jong en oud - kennis met de natuur.  

 

Boek je natuuruitje of mét ontbijt op www.natuurontbijt.nl  

 

U kunt Uw naam ook doorgeven aan het secretariaat van IVN Geysteren-Venray.  

Email: jolandeverbeek@hotmail.com 

 

 
 
 


