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Activiteiten van derden
Maak de mooiste herfstwandelingen met de app IVN Routes! Daarmee heb je altijd meer dan 80 wandel- en fietsroutes én een digitale IVN
natuurgids op zak. De app is ontwikkeld in samenwerking met IVN-afdelingen en vrijwilligers uit het hele land. Download IVN Routes nu gratis
voor iOS of Android.
IVN Oirschot vertoont op maandag 10 december om 20.00 uur de film “De wilde
stad” in café-zaal het Vrijthof aan de Molenstraat 6 te Oirschot. Het gaat over een
meeslepend verhaal van het ongetemde
dierenrijk in een urban jungle. Door de
ogen van de kat Abatutu, die elke dag uit
het keukenraam klimt, zien we zowel dieren als mensen. Door drukte
met zichzelf of mobiele telefoon blijven veel dingen door mensen onopgemerkt. Via de kat horen en zien we veel prachtige stadsnatuur in deze
voor iedereen gratis toegankelijke film van 86 minuten.
In februari 2019 start IVN- Tilburg weer
met de IVN-Natuur-Gidsen-Opleiding
(NGO). De NGO heeft als doel om mensen
op te leiden tot actieve IVN’ers, die in staat
zijn om mensen van jong tot oud mee te
nemen in de wonderlijke wereld van de
natuur in de eigen leefomgeving.
Meer weten over de inhoud en de opzet van de opleiding? Of wil je je
inschrijven? Dat kan, want er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Inschrijven kan tot 1 december via onze website: https://www.ivn.nl/afdeling/tilburg/ivn-natuurgidsenopleiding-ngo-2019-2020
Stichting Brabantse Klomp gaat deze winter starten met de cursussen
handmatig klompen maken en handmatig klompen snijden. In tweemaal acht avonden worden deze ambachten bijgebracht. De cursusavonden duren van 19.00 tot 21.30 uur. De kosten per cursus bedragen per
persoon € 25,00. De cursusavonden vinden plaats bij de Gasthuishoeve
(handmatig klompen maken) en D’n Liempdsen Herd (handmatig klompen snijden). Aanmelden voor deze cursus kan via info@vantlaarhof.nl
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