
 

Vlindernieuws 1 jrg3 

Beste vlindervrienden, 

 

De feestdagen zijn al weer een tijdje voorbij, en de meeste studenten zitten ook al weer een tijdje terug op de 

schoolbanken. Mijn vorige Vlindernieuws dateert ook al weer van begin december, dus de hoogste tijd om jullie 

terug een beetje up-to-date te brengen. 

Op woensdag 11 december 2013 heeft Ghis Palmans ons vergast op een zeer interessante avond over het wel en 

wee van het Gentiaan blauwtje in het Hageven en daar buiten. We hebben gehoord hoe de opvolging en de 

bescherming in het Hageven, maar ook in Europa een hele evolutie heeft doorgemaakt en dat er toch wel het één en 

het ander geleerd is gedurende die jaren. 

 

        

Gentiaan blauwtje op klokjesgentiaan,           Mensen in het veld bij het tellen van de eitjes.                                                                                                                             

met afgezet eitje 

 



Woensdag 12 februari was het dan tijd voor de eerste activiteit van 2014. Jef Lommelen bracht een boeiende 

presentatie over het wel en wee van het Groentje en het Bont Dikkopje in onze contreien. Naar het Groentje gaan 

we trouwens op zoek op zaterdag 14 juni. We spreken hiervoor af op de parking van ’T Plat, op het einde van de 

Palisstraat te 3900 Overpelt om 13.00 uur. 

 

 

Jef in actie tijdens de presentatie 

                     

Bont Dikkopje                                                                                                       Groentje 

 



En wat staat er dit jaar verder nog op het programma? 

 Woensdag 26 maart brengt Carina Vansteenwinkel een basiscursus Bladmineerders. 

 Zaterdag 26 april gaan we op zoek naar de eerste vlinders van het jaar in de Watering. 

 Op zondag 18 mei trekken we naar Den Tip voor de Veldparelmoervlinder. 

Dit jaar zijn we ook van start gegaan met het plaatsen van een wedstrijd vraag in de Zonnedauw, ieder kwartaal 

kunnen jullie dan proberen om een leuk prijsje in de wacht te slepen. 

Volgende foto stond in het eerste nummer van dit jaar, uitzonderlijk kunnen jullie je antwoord nog doormailen tot 

volgende donderdag, 27/02/2014. 

 

 

Onze eerstvolgende activiteit is dus een  

Basiscursus Bladmineerders, 

Lesgever:  Vansteenwinkel Carina 

Plaats:      19.00 uur in het Wateringhuis, Oude 

Maai 80, 3920 Lommel – Kolonie 

Inschrijven kan nog tot 15 maart, bijdrage € 5.00 voor de 

syllabus. 

Doe een mailtje naar: rudi.wouters1210@telenet.be 

 

 

mailto:rudi.wouters1210@telenet.be


Voor wie graag zijn handen uit zijn mouwen steekt is er ook nog volgende oproep: 

Beheerswerken in ons “Dendrologisch Wielewaalpark Den Tip” te Lommel - Kerkhoven 
Leiding: Albert Geuens en Gerard Jannis. 
Samenkomst: om 9.00 uur aan “De Tip”, Kanaalstraat 18, Lommel - Kerkhoven (omgeving feestzaal 
Heidegalm). 
Uit te voeren beheerswerken: verwijderen van vogelkers en andere exoten. 

 

 

 

 

Met Vlinderrijke groeten,  
 
Rudi Wouters  
Vinkstraat 21  
3920 Lommel  
0498/384896  
rudi.wouters1210@telenet.be  
 
PS: kennen jullie nog mensen die geïnteresseerd zijn in het doen en laten van onze dag- en nachtvlinders stuur me 

hun naam en e-mailadres door en ik zet ze bij op de lijst voor de nieuwsbrieven. 

 

 

 

 

 

mailto:rudi.wouters1210@telenet.be

