Terugblik Natuurcursus 2019
Van eind januari tot half oktober 2019 organiseerde de cursuswerkgroep van het IVN HeezeLeende weer een Natuurcursus. Doel van de cursus is “met andere ogen door de natuur te
lopen of te fietsen en er meer van te genieten”. De cursus omvatte 6 thema’s (Landschap,
Bossen en bomen, Lentekriebels, Water, Heide en Bodem).
Elk thema werd ingeleid met
een excursie, waarna op een
lesavond dieper op de stof werd
in gegaan.
De excursies brachten ons naar
verschillende plaatsen in Heeze
(o.a. Heezerenbosch,
Kasteelbossen en Strabrechtse
heide), maar ook naar de
Strijperheg en bij de
rioolwaterzuivering in
Soerendonk.
Bomenexcursie in het Leenderbos
Tijdens de lesavonden werden thema’s in groepjes op een gevarieerde manier nader
toegelicht. Cursisten konden zelf aan de gang met de loep of microscoop om planten,
bodem en waterdiertjes nader te bekijken, luisterden naar enthousiaste verhalen over b.v.
het ontstaan van het landschap of een sprookje over het gentiaanblauwtje.
Op 14 oktober werd de cursus op
een ludieke manier succesvol en
gezellig afgesloten.

Waterdiertjes zoeken bij Strijperheg

Speelse afsluiting van de cursus met
een heus examen!

Reacties cursisten
‘Ik vond het een erg interessante cursus met een leuke groep deelnemers.’
‘Ik heb veel geleerd en het doel (met andere ogen door de natuur te lopen of te fietsen en er
meer van te genieten) is dan ook zeker gehaald.’
‘Bedankt cursusteam voor het enthousiasme, de deskundigheid en de prima organisatie!’
‘De cursus is erg goed bevallen, dus ik zou er graag meer willen doen.’
‘Ik heb veel geleerd en genoten van de deskundigheid en het enthousiasme om me heen.’
‘Vooral tijdens de lesavonden komen veel onderwerpen in korte tijd aan bod. Vaak
interessant genoeg om je verder in te verdiepen.’
TIP - ‘Als aanvulling op het lesmateriaal zou het fijn zijn om een overzicht te krijgen van
boeken, artikelen, websites etc. die tijdens de lesavonden genoemd of in te zien waren.’
TIP - ‘Ik had gehoopt op wat meer informatie over vogels.’

Excursie naar de rioolwaterzuivering in Soerendonk

Reactie cursusteam
Wij hebben als cursusteam hebben genoten van 21 enthousiaste cursisten, hun grote
deelname, hun verwondering en vele vragen!

