Geïnteresseerd in de natuur? → Groencursus in Losser & Oldenzaal voorjaar 2012
Bent u geïnteresseerd in de natuur, in uw directe omgeving, maar weet u niet welke
natuurgebieden er zijn in de gemeenten Losser en Oldenzaal en wat deze te bieden hebben.
Misschien wilt u weten hoe het Twentse Landschap in de omgeving van Losser en Oldenzaal
is ontstaan, of hoe het er vroeger uit zag en of die heuvels in Twente er altijd al geweest
zijn. Misschien bent u ook wel benieuwd hoe bepaalde planten of dieren heten, die je
tegenkomt.
Dan is het belangrijk om te weten dat de afdelingen Losser en Oldenzaal van het IVN een
Groencursus organiseren. Een aantal van uw vragen wordt bij de cursus zeker beantwoord.
De cursusavonden zullen voor beide afdelingen in de maande maart en april worden
gehouden.
U ontvangt een cursusboek bestaande uit 4 hoofdstukken die in een tijdsbestek van vier
weken zullen worden behandeld: elke week één hoofdstuk op één avond.
Deze hoofdstukken zijn:
1. Het ontstaan van het Twentse landschap
2. Heide, veen en bos
3. Akkers, weiden en houtwallen
4. Water
Behalve het cursusboek met alle informatie en veel illustraties in kleur, ontvangt u een DVD
met daarop nog uitgebreidere informatie over de behandelde onderwerpen met links naar
nuttige internetsites en tips over bruikbare natuurboeken.
Daarnaast worden er 2 excursies gehouden naar gebieden die behandeld zijn tijdens de
cursus.
In Losser wordt de cursus gegeven op:
Dinsdag 20 maart, 27 maart, 3 april en 10 april.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Plaats: café Heijdemann.
In Oldenzaal wordt de cursus in dezelfde weken op de donderdagavonden
gegeven.
Ben je een bepaalde dinsdagavond verhinderd, dan kun je deze cursusavond in Oldenzaal
volgen.
De bijbehorende excursies vinden plaats op
zaterdag 31-3 (± 9.30 tot 12.00 uur) en op woensdag 18-4 (19.00-21.30).
De kosten zijn € 25,- p.p. voor 4 avonden, inclusief koffie, 2 excursies en het
bijbehorende cursusmateriaal.
Men kan zich voor de cursus in Losser aanmelden bij:
Marian Verveld
Gronausestraat 308
7585PE Glane
marian.verveld@planet.nl
Vol is vol dus wees er snel bij!

