IVN WatergidsenCursus
Fryslân
2019

De IVN WatergidsenCursus

In Fryslân wordt - ter voorbereiding op de IVN Slootjesdagen
in juni - een korte WatergidsenCursus georganiseerd. De
cursus is bedoeld voor een ieder die geïnteresseerd is in
water. Daarbij is het onze wens dat cursisten - na afronding
van de cursus - daadwerkelijk wateractiviteiten voor jong of
ouder organiseert en aanbiedt [bijvoorbeeld in samenwerking
met de plaatselijke IVN afdeling].

Woensdag 8 mei
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19.30 - 22.00 uur
Woudagemaal | Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer
Intro 			
intro cursus | excursie Woudagemaal
			Pyke Kroes [IVN] | Wetterskip Fryslân]

Zaterdag 11 mei
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Naast aandacht voor de veelzijdige inhoudelijke aspecten van
water, wordt er ook aandacht besteed aan wateractiviteiten
voor verschillende doelgroepen.

13.00 - 15.30 uur
De Alde Feanen| Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewâld
Leven in het water
ecologie | waterexcursie
			Betty Kooistra [IVN]

Woensdag 15 mei
De korte cursus bestaat uit 7 dagdelen [5x op woensdagavond, 1x op zaterdagmiddag en 1x in het weekend van
14 - 16 juni].
Deze IVN WatergidsenCursus is een ‘reizende’ cursus met
een praktische insteek. Theorie en praktijk worden gegeven
op verschillende locaties in Fryslân, gerelateerd aan het
onderwerp.
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Leven met water 		
verleden | heden | uitdagingen
			Pier Schaper [Wetterskip Fryslân]

Woensdag 22 mei
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Woensdag 29 mei
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• € 35,- p.p. voor IVN leden

Woensdag 05 juni

• € 55,- p.p. voor niet-IVN leden
de reiskosten die gemaakt worden tijdens de cursus.
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19.30 - 22.00 uur
De Alde Feanen| Koaidyk 8a, 9264 TP Earnewâld
Leven in het water
soorten | bio-indicatoren | excursie
			Jörgen de Bruin [IVN | NP Alde Feanen]

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze cursus? Meld je dan vóór 01 mei
2019 aan bij Anja Dijkstra [IVN] via mail [a.dijkstra@ivn.nl] of
een sms of appje [06 1551 9669].

19.30 - 22.00 uur
Nog onbekend

Didactiek
activiteiten verschillende doelgroepen		
			Pyke Kroes [IVN]

De kosten voor de cursus bedragen:

Dat is inclusief lesmateriaal, koffie of thee. Exclusief

19.30 - 22.00 uur
Leeuwarden e.o.

Water in de leefomgeving waterberging | -afvoer| Steenbreek
			Gemeente Leeuwarden

Als eindopdracht assisteer je bij de uitvoer van één van de
vele IVN Slootjesdagen in Fryslân. Je beslist zelf bij welke
deelnemende Friese afdeling je wilt gaan assisteren.

Kosten

19.30 - 22.00 uur
Wetterskip Fryslân | Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden

Vrijdag 14 - zondag 16 juni
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14.30 - 16.30 uur [vrijdag] of 10.00 - 12.00 uur
Op locatie naar keuze
IVN Slootjesdagen
assisteren bij uitvoer Slootjesdagen
			Deelnemende Friese IVN afdelingen

