Jaarverslag Werkgroep Cursussen 2018
NGO. Natuur Gidsen Opleiding
Volgens planning start in januari 2020 een volgende opleiding tot IVN Natuurgids. In 2019
zullen de voorbereidingen en uitwerking plaats vinden.
Na- of bijscholing.
Planten
Een groepje heeft samen met Karla Roseboom een cursus planten determineren uitgewerkt
Samen hebben ze zichzelf verdiept in de thematiek om ook de lessen te kunnen verzorgen.
Ondanks dat er slechts zeven aanmeldingen waren is de cursus, bij wijze van pilot, toch
doorgegaan. Per toerbeurt hebben ze een les verzorgd en daarbij 10 plantenfamilies uitgediept
in 6 theorielessen en 4 excursies.
Libellen
De Vlinderstichting benaderde ons met de vraag of wij een locatie hadden om Libellen
&juffers en/of Nachtvlinders onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. De
Vlinderstichting had subsidie van de provincie Gelderland toegezegd gekregen voor drie
locaties in de provincie. Wij hebben ons aangemeld voor beide onderwerpen en hebben deze
ook daadwerkelijk verkregen. Vanuit de Werkgroep Cursussen samen met de Vlinderkring
Achterhoek, KNNV Doetinchem en de Vlinderstichting is op 20 juni en 23 juni een korte
cursus uitgewerkt. De PR was vanuit de W.C., de aanmeldingen via de IVN Website. De
belangstelling bleek groot. Tijdens de lesavond waren er 70 personen aanwezig en bij de
excursie ruim 50. Ondanks dat de weeromstandigheden niet ideaal waren hebben we tijdens
de excursie – in twee groepen- veel soorten gezien. We kregen daarbij, op duidelijke wijze,
handvatten voor determinatie en herkenning aangereikt. Een geslaagde activiteit met als
kundige docent Gerdien Bos van de Vlinderstichting.
Nachtvlinders
De Nachtvlinderactiviteit volgde op 9 augustus, afspraken en voorbereiding identiek aan de
libellencursus. Helaas werd er veel wind verwacht en daardoor enkele afmeldingen er waren
uiteindelijk 49 deelnemers, (waarvan twee jeugdigen en één baby). We begonnen met een
presentatie over vlinders en na een korte koffiepauze aansluitend de excursie buiten. Op twee
schermen werden vele tientallen vlindersoorten met speciale lampen gelokt. Sommige
moeilijk, andere gemakkelijker te onderscheiden. Enkele dagen voorafgaand aan de excursie
was er al ‘gestroopt’ met een mengsel van suiker, stroopen bier ook hierop zaten veel soorten.
Jurriën van Deijk van de Vlinderstichting was onze enthousiaste docent.
* Een tip voor de nachtvlinderverwachting in uw woonomgeving: op de site van de
Vlinderstichting kunt u de vlinderverwachting opvragen voor uw postcodegebied, u ontvangt
een detailleerde lijst met foto’s, aangepast aan de periode van het jaar. Optimale
nachtvlindertijd is augustus/september.
Paddenstoelen
Op verzoek is door Jannie Klein Lebbink en Jeltje Berentsen een nascholingsactiviteit
uitgewerkt rondom Paddenstoelen. Het bestond uit twee lessen, op 25 okt. en 8 nov.en drie
excursies, op 27 okt. 4 en 10 nov. We hebben ondanks de droogte van afgelopen zomer en
herfst heel veel soorten gezien. Door het ontbreken van de gangbare soorten gingen we
indringender op zoek en ontdekten soorten die we anders voorbij gelopen zouden zijn! 20
personen hebben aan deze nascholingsactiviteit deelgenomen.

Natuurcursus
In elk oneven kalenderjaar is er een Natuurcursus. In 2019 betreft het een voorjaarscursus. In
samenwerking met de regiowerkgroepen is een programma uitgewerkt met de intentie om in
elke regio een cursus te draaien. De onderwerpen zijn gekozen en docenten benaderd.
In 2019 zal blijken of dit gerealiseerd kan worden.
Jannie Klein Lebbink

