
Jaarverslag Werkgroep Cursussen 2021 

 

Het was, net als in 2020, een bijzonder jaar door corona.  

 

Natuurgidsenopleiding 

De lessen van de, in januari 2020 gestarte NGO, hebben stilgelegen vanaf 18 maart 2020, met 

daarna nog twee buitenactiviteiten in september en oktober. Daarna was er opnieuw een lock 

down. Daarom is besloten om de opleiding tijdelijk stop te zetten 

De hoop en verwachting om een herstart te kunnen maken in september 2021, uitgesproken in 

het jaarverslag van 2020, is uitgekomen.  

Klaas Tuinema is gestopt als teamlid; Annemarie van Hattum en Sjoukje Gerritzen waren 

bereid om het team te versterken.  

In de zomer van 2021 is het rooster uitgewerkt voor een herstart op 8 september. 

Veel lessen konden een jaar doorgeschoven worden, voor een aantal moest een nieuw 

moment worden gekozen. Het paste gelukkig allemaal redelijk goed omdat we slechts iets 

later in het seizoen weer konden instappen waar we een jaar daarvoor gebleven waren. 

De deelnemers is het nieuwe rooster aangeboden en vier kandidaten hebben te kennen 

gegeven te willen stoppen met de opleiding.   

Omdat we elkaar bijna een jaar niet meer ontmoet hadden zijn er in juli en augustus twee 

reünie excursies gehouden. Het was een goed weerzien! 

Na de herstart is nog één deelnemer gestopt ivm werk en op 7 november is een deelnemer, na 

een heel kort ziekzijn, overleden. Dat had grote impact op de groep, dit heeft de 

groepsbinding versterkt.    

December 2021 gooide corona opnieuw roet in het eten door een avond lock down waardoor 

lessen niet fysiek door konden gaan. De geologie en landschap lessen zijn digitaal doorgegaan 

en de excursies zijn aangapast. Uiteindelijk is ook dit weer een goed geheel geworden.  

Eind 2021 waren er 22 deelnemers. Zoals het er nu naar uitziet wordt de opleiding 2 juli 2022 

afgesloten met een diploma-uitreiking.   

Team bestaat uit:  

Cor van Drunen, Sjoukje Gerritzen, Annemarie van Hattum, Carin Holtslag, Jannie Klein 

Lebbink en Gemma de Vries.  

  

     

Na- of bijscholing 

Er zijn geen na- of bijscholingsactiviteiten georganiseerd. 

 

Natuurcursus 

In elk oneven kalenderjaar is er, onder normale omstandigheden, een korte Natuurcursus voor 

belangstellenden.  

Deze stond gepland in najaar 2021. Omdat de voorbereidingstijd ontbrak, en de nog geldende 

coronamaatregelen ons in de weg stonden, is deze doorgeschoven naar najaar 2022, Hopelijk 

behoord tegen die tijd het organiseren van een natuurcursus, samen met de regiowerkgroepen, 

weer tot de mogelijkheden. 

 

Namens de Werkgroep Cursussen,  

Jannie Klein Lebbink 

 


