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Hilversum, 12 april 2014

Persbericht
Informatieavond IVN-natuurgidsencursus 2014-2016
Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) Gooi en omstreken
start op 30 augustus 2014 een nieuwe gidsencursus. Op maandag 19 mei kunnen geïnteresseerden vanaf 19.45 uur een informatieavond bijwonen in de Infoschuur bij de Natuurbrug Zanderij Crailoo. Deze avond is geheel vrijblijvend.
Mocht u na deze avond besluiten om aan de gidsencursus deel te nemen, dan
kunt u zich tot 1 juni inschrijven.
De cursus is bedoeld voor bewoners van het Gooi die geïnteresseerd zijn in natuur en
milieu en mee willen werken aan educatieve activiteiten. De cursus begint op 30 augustus 2014 en eindigt op 23 april 2016.
In de cursus zijn twee aspecten duidelijk aanwezig: kennis van de natuur en manieren
om het publiek bij die natuur te betrekken. De cursus besteedt aandacht aan natuur,
geologie en milieu met nadruk op die van het Gooi. Onderwerpen zijn onder andere
stinsenplanten, paddenstoelen, vogeltrek, beheer van natuurgebieden. Ook de landschapstypen van het Gooi en ecologie komen aan bod.
Een natuurgids is aan het eind van de cursus in staat excursies te geven in de natuur
gebieden van Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, om
lezingen te geven of een wandelroute te beschrijven. Een actieve inbreng van de
deelnemers is belangrijk voor de invulling van de cursus.
De cursus duurt bijna twee jaar en beslaat één maandagavond in de veertien dagen,
en verder excursies en opdrachten. Voor nadere informatie of om in te schrijven kunt
u contact opnemen met Fred Jansen (035-6838673) of Sander Koopman (0357723267) tussen 18.30 en 19.00 uur.
Meer informatie op de website: www.ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
Noot voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met F.N. Jansen 06-38547200

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap.

