SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg6
Op 10 augustus gingen de slobkousje onder leiding van Robert op langsheen de Dommel.
Dank aan Luc voor de foto’s en volgend verslag.

Hoi
Op advies van onze gids Robert hebben we stroomopwaarts de dommel geïnventariseerd tot aan de
bomerstraat, het werd een avontuurlijke tocht, onder het motto ’zo komt ge nog eens ergens’, over en
onder omgevallen bomen door, ons een weg slaande door het kreupelhout en manshoge brandnetels,
vastlopende in moeras en wilgenstruweel, en dat allemaal op een steenworp afstand van de kerk van Peer.
Onderweg nog een moerasvehikel gezien uit de oertijd van de mechanisatie van het natuurbeheer,
ondertussen geheel ecologisch verantwoord met een boom aan het stuur.
Groeten Luc
Een lijst van waarnemingen heb ik nog niet ontvangen.
De redactie bleef intussen genieten van zon, strand en …….

Volgende woensdag 17 augustus mogen we weer te gast zijn bij Stijn Lauwers in de Holen.
Wie er bij was vorig jaar zal zich zeker nog dit prachtige gebied met herstelde wateringen
herinneren. Een must van een slobkouswandeling dus!
Opgelet we vertrekken vanaf nu een half uurtje vroeger! Afspraak dus om

Leeuwerikstraat bij de groene slagboom.
De Leeuwerikstraat is een zijstraat van de Achelsedijk in Neerpelt.
Groeten Jan

18:30 in de

ZE ZAGEN????

LEUKE PLAATJES op tocht in de jungle van Peer

Eindelijk terug een baken van de bewoonde wereld

Voor wie ook iets anders wil zien dan plantjes

Beestjes in het Donker
Een unieke zoektocht naar wat er leeft
in de schemering van De Watering .
Zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 18u in en rond het Wateringhuis

PROGRAMMA (nog te bevestigen)









Muizen en spitsmuizen vangen met behulp van livetraps in het kader van Muizenmeetnet Vlaanderen
Nachtvlindervallen: motten, uilen, spanners en andere fladderaars
CSI Wateringen: sporenonderzoek in het wild
Braakballen pluizen
Tentoonstelling vleermuizen en demonstratie gebruik van batdetector
Beestjes in Beeld: doorlopend filmpjes van de (Noord-)Limburgse natuur
Presentatie: schietmotten in de Benelux (met demonstratie onderzoek)
Vrijwilligers helpen bezoekers met vragen graag verder

18u

start (scherpstellen vallen: 6 rijen van 10)

18u30
19u15

zonsondergang

19u30

presentatie muizen en spitsmuizen (Jos Ramaekers)

20u30

eerste ronde muizenvallen

21u

presentatie schietmotten (Maria Sanabria, Koen Lock en David x)

22u

tweede ronde muizenvallen

23u30

derde ronde muizenvallen

doorlopend:

vlindervallen
onderzoek schietmotten
tentoonstelling vleermuizen
sporenonderzoek
braakballenpluizen
beelden van trailcams

PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016
Datum

UUR LOCATIE

AFSPRAAKPLAATS

17-8-2016

18:30 De Holen

Leeuwerikstraat Neerpelt

24-8-2016

18:30 Van Wedelse molen naar Kleinmolen

Parking Wedelse molen Overpelt

31-8-2016

18:30 Borkel Dommeldal

Kruising Peedijk Dommel

Aanvang op de aangegeven afspraakplaats: In april en vanaf 15 augustus 18.30u
In mei, juni, juli en begin augustus 19.00u

voor de meerwaardezoeker de kalender van de limburgse plantenwerkgroep:
15,08,16 Koningssteen
18,30u kerk Kessenich
22,08,16 Caestert en Vroenhoven(kanaalbermen) 18,30u Parking Kanne Steenstraat (onder de brug)
29,08,16 Mechelse Hei (D7 44 11)
18,30u Parking Dancing Salamander

