
 

         

IVN NATUURAVOND op woensdag 2 oktober 2019 

Presentatie: “De Boom In!” 

De IVN- natuuravond   van woensdag 2 oktober aanstaande staat geheel in het 

teken van het thema “DE BOMEN”. De afdeling IVN Emmen-Coevorden heeft voor 

deze avond de allround bioloog en natuurpresentator, docent en fotograaf met meer 

dan 30 jaar ervaring, Kees Boele, uitgenodigd. Hij neemt ons mee tot aan de 

hoogste boomtop en de diepste wortels in een avondvullend programma “De Boom 

in”. Tijdens zijn presentatie zullen we ons telkens weer verbazen over de veelheid 

dieren, schimmels en planten die direct of indirect van bomen afhankelijk zijn. Daarbij 

wordt vooral gekeken naar eiken, elzen en dennen. Voor meer informatie: 

www.natuurpresentaties.nl 

De lezing wordt gehouden in wijkcentrum Angelslo aan de Statenweg 107 in 

Emmen.Tijden: van 20.00 tot 22.00 uur met een tussentijdse pauze. Deze avond is 

niet gratis.IVN-leden betalen 3 euro toegang en niet-leden betalen 5 euro. 

========================================================================= 

IVN CURSUS PADDENSTOELEN  op maandagavond 7 en 14 oktober  

 

 

Wil je meer weten over paddenstoelen? Doe dan nu een korte cursus Paddenstoelen bij    

IVN Emmen-Coevorden.  

http://www.natuurpresentaties.nl/


In deze cursus leer je de theorie over de paddenstoelen, de soortenindeling, de groei en 

voortplanting en de functie van de paddenstoel voor de mens. Ook wordt er ruimschoots 

aandacht besteed aan het verkrijgen van vaardigheden om zelf te determineren o.a. door 

goed te leren kijken. 

De cursus bestaat uit  twee maandagavonden en  een buitenles op de zaterdagmorgen. 

De cursus wordt gegeven door Gerrit Oost samen met  Boele Boelens. Beide heren zijn zeer 

ervaren en deskundig op het gebied van de paddenstoelen en onze regio is voor hen bekend  

terrein. 

De theorielessen worden gehouden op 7 en 14 oktober, ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur in 

wijkcentrum Angelslo ( soosruimte) Statenweg 107 in Emmen. 

De praktijkles wordt gegeven in de Emmerdennen ( precieze plaats nog af te spreken) op 26 

oktober van 10.00 tot 13.00 uur. 

Kosten: IVN-leden betalen 20 euro en niet-leden betalen 30 euro voor de hele cursus. Dit is 

inclusief koffie/ thee en exclusief vervoer en cursusmateriaal. Op de eerste cursusavond kun 

je het cursusboek kopen en materiaal als loepje en spiegeltjes. In totaal ongeveer 10 euro. 

IVN-leden kunnen ook via ons.ivn.nl, het cursusboek downloaden. Alle deelnemers krijgen 

een zakje paddobroed (oesterzwammen broed) voor eigen kweek mee naar huis. 

Voor meer informatie: Dorie Tomassen 06 41176574 

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op de website:                  

www.ivn.nl/afdeling/emmen-coevorden 

====================================================================== 

 

Start op 1 oktober…. 

Ga de IVN #2uurnatuur Challenge aan!  
Lukt het jou om twee uur per week de natuur in te gaan? Onderzoek wijst uit dat natuur goed 
is voor je creativiteit, ontspanning, fysieke fitheid, concentratie en stemming. Ervaar deze 
herfst zelf wat natuur met jou doet en doe in oktober mee met de IVN #2uurnatuur 
Challenge. Je ontvangt twee keer per week een verrassende uitdaging in je mailbox. Doe 
mee en meld je gratis aan. 
www.2uurnatuur.nl  
================================================================================== 

http://www.ivn.nl/afdeling/emmen-coevorden
http://www.2uurnatuur.nl/

