INFO NATUURCURSUS 2019-2020
De Natuurcursus is een kennismakingscursus voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur en er meer van wil weten.
Om deel te nemen aan de cursus is géén voorkennis vereist.

Thema’s en data
Thema
Waterleven
Paddenstoelen
Natuur in de stad
Brabants landschap
Vogels leren kennen
Alles hangt met alles samen
De natuur ontwaakt
Bos en bomen
Wilde planten
Insecten en ander klein spul

Cursusavond
03-09-2019
01-10
05-11
10-12
14-01-2020
11-02
10-03
07-04
12-05
16-06

Excursie
07-09-2019
05-10
09-11
14-12 fietsexcursie!
18-01-2020*
15-02
14-03
11-04
16-05
20-06*

Locatie

Cursusteam

De cursusavonden vinden plaats in Natuurmuseum Brabant,
Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg. Dit is tegenover station
Tilburg centraal. Parkeren kan in de Knegtelgarage,
Gasthuisring 60, 5041 DT Tilburg (plm. 5 minuten lopen naar
het museum).
De excursies vinden plaats in de omgeving van Tilburg. De
exacte locatie wordt op de cursusavonden bekend gemaakt.
Excursies gaan, ook bij (heel) slecht weer, altijd door!

Het cursusteam bestaat uit:
Rob Vereijken en Geert Verwijmeren (docenten) en Anna van
Duuren en Anouk Verspaandonk (begeleiders).
De coördinatie van de cursus is in handen van Marlieke van
Woerkom, email: marliekevanwoerkom@home.nl

Cursusgeld en Aanmelden

De cursusavonden vinden plaats op dinsdagavond van
19.30 - 22.00 uur.
De excursies vinden plaats op zaterdag van 9.00 - 12.00 uur.
* Mogelijk dat de excursie op 18 januari 2020 de hele dag
duurt i.p.v. enkel de ochtend, dit geldt ook voor de excursie
op 20 juni 2020. Voor aanvang van de cursus zal hierover
duidelijkheid gegeven worden.

De cursus kost € 160,00 dit is inclusief een busexcursie en een
afsluitende lunch.
Je opgave is pas definitief nadat je het Aanmeldformulier
hebt ingevuld én ingediend én na overmaking van het
cursusgeld op rekeningnummer NL 36 TRIO 0338 9423 19
tnv IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling
Tilburg, onder vermelding van ‘natuurcursus 2019-2020’ en je
eigen naam.
Wanneer de cursus gestart is en je om welke reden dan ook
met de cursus wilt stoppen vindt geen teruggave van (een
deel van) het cursusgeld plaats. Teruggave van het cursusgeld
vindt alleen plaats wanneer je je deelname voor 15 augustus
2019 annuleert.

IVN-afdeling Tilburg
Het IVN laat jong en oud de natuur beleven door het
organiseren van openbare wandelingen, slootjesdagen,
cursussen en de Natuurgidsenopleiding. Voor meer informatie
zie: www.ivn.nl/afdeling/tilburg

KNNV-afdeling Tilburg
De KNNV is een landelijke vereniging voor veldbiologie, voor
actieve natuurliefhebbers en -beschermers. KNNV-leden
organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en
cursussen. Voor meer informatie zie: www.knnv.nl/tilburg

Tijden

Wie weet tot in september!
Wij hebben er zin in.
Het cursusteam

