de natuur ontdekken en beleven

Hoe we er ook
tegenover staan,
de mens zal steeds
afhankelijk blijven
van de natuur.

Zoek je echte natuurbeleving? Wil je jouw basiskennis
over natuur vergroten? Draag je graag een steentje
bij aan meer natuur en een beter milieu? Dan is deze
cursus iets voor jou.
We dompelen je onder in de natuur in je eigen buurt.
Daar is zeker meer te beleven dan je kon vermoeden!
Een fraai handboek laat je toe om wat in de les of op
excursie is behandeld, nog eens rustig thuis na te
lezen. Enthousiaste en deskundige lokale vrijwilligers
begeleiden
en verzorgen de lessen en excursies.

Cursus

natuur-in-zicht
izegem
Ben je op zoek
naar echte natuurbeleving?
Wil je groene
basiskennis opdoen?
Schrijf je nu in
www.c-v-n.be

ontdek de
natuurgids
in jezelf

2012

De cursus wordt ingericht i.s.m. Natuurpunt De Buizerd

Datum

De cursus loopt van 21 april tot 30 juni 2012.
De lessen vinden plaats op zaterdag van 9 tot 12 uur.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25.

Cursusplaats

Bibliotheek (Plantijnzaal, bereikbaar via Wolvenstraat) Grote Markt 20 Izegem

Programma
Datum

Thema

Cursusgeld

Het cursusgeld bedraagt € 60.

1

21/04/12 Les dieren

2

28/04/12 Excursie dieren in Bergelen (Gullegem)

Hoe inschrijven en betalen

3

05/05/12 Les planten

4

12/05/12 Les landschappen en biotopen

5

26/05/12 Excursie planten - Kleiputten Roeselare

Vind de cursus
Tik op onze website www.c-v-n.be de term ‘natuur-in-zicht’ in het zoekvak rechtsboven
of selecteer in de linkermenubalk de interesse ‘natuurbeleving’, selecteer eventueel ook
provincie West-Vlaanderen en de maand april en klik op ‘zoek cursussen’.

6

02/06/12 Fietstocht verkenning van het landschap

7

09/06/12 Les ecologie

8

16/06/12 Excursie ecologie - Mandelhoek

9

23/06/12 Les biodiversiteit

10

30/06/12 Excursie biodiversiteit - Spoorwegdomein

Begeleiding
Jacqui Stragier, 051 30 47 31 of 0478 12 03 03

Schrijf je in
Klap de cursus open door op ‘Meer informatie’ te klikken. Ga door via ‘Ik schrijf me in!’ en vul
alle velden in.
Schrijf het cursusbedrag over
Nadat je je hebt ingeschreven, krijg je een e-mail met het rekeningnummer, cursusbedrag en
OGM-nummer (de referentie). Nadat je betaling is uitgevoerd, is je inschrijving definitief.

Handboek

Nadat wij je betaling hebben geregistreerd, ontvang je per mail een persoonlijke link. Daarmee
kun je het handboek gratis downloaden van het digitaal leerplatform. Je kan het handboek
ook op papier aankopen (€ 16,00) door het vakje ‘ik wens een geprinte cursus te bestellen’ aan
te vinken bij je online inschrijving. Je handboek ligt dan klaar tijdens de eerste les.

Informatie

Ann D’Heedene - CVN West-Vlaanderen
050 82 57 26
ann.dheedene@c-v-n.be

Programma
onder voorbehoud.
Je ontvangt op
de eerste bijeenkomst
een detailprogramma.

Bij CVN kun je cursussen volgen over
natuur, milieu en duurzame ontwikkeling.
Zo draag je met CVN bij aan meer draagvlak
voor natuurbehoud en milieuzorg. CVN
is een erkende vormingsinstelling voor
volwassenen en is in elke Vlaamse provincie
aanwezig.
De meest bekende cursus is de opleiding
tot natuurgids.
Daarbuiten kun je nog een pak andere
cursussen volgen. Ontdek ons volledig
aanbod
op www.c-v-n.be.

