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Woord van Rudi 

  

                                                    Beste vlindervrienden, 

 

Met pijn in mijn hart heb ik besloten om de taak van voorzitter van Hesperia (tijdelijk) 

naast me neer te leggen. Door de opleiding die ik momenteel volg, heb ik echt te 

weinig tijd om me voor de volle 100% in te zetten voor Hesperia. Dit neemt echter niet 

weg, dat ik in de mate van het mogelijke  zo veel mogelijk aanwezig zal zijn bij de 

activiteiten en jullie me nog altijd mogen contacteren bij eventuele vragen.  

Het opmaken van de nieuwsbrief gebeurd vanaf nu volledig door Jean-Pierre, ik zal 

hem enkel nog doorsturen. 

Ik hoop jullie nog regelmatig te ontmoeten bij de activiteiten. 

Met vlinderrijke groeten, 

 

Rudi Wouters  

 

Een woordje vooraf. 

 

We merken dat we met de vlinderwerkgroep de voorbije jaren iets te ambitieus bezig 

waren, wat uiteraard niet slecht is. Maar tijdgebrek zorgt ervoor dat we het in 2015 

anders moeten aanpakken. We gaan ons focussen op de plezantere activiteiten en 

met name de activiteiten waar weinig voorbereiding voor nodig is. We hebben hiervoor 

de kalender, die eind 2014 is opgesteld, aangepast.  

Voornamelijk de activiteiten in het ‘vlinderarme seizoen’ zijn sterk uitgedund. Zo 

schrappen we in ieder geval de wandeling van 14 februari aanstaande evenals de 

vlindercursus die we in maart gepland hadden. De uitstap naar het Nederlandse 

Wageningen gaat, indien voldoende deelnemers, wel door op zaterdag 7 maart. 

Inschrijven hiervoor kan nog tot 20 februari.  
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Onze eerste buitenactiviteit wordt dan de wandeling in de Wateringen op zondag 12 

april. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. 

 

In de kijker: opwarming van de aarde. 

 

De opwarming van de aarde zal met verloop van tijd heel wat schadelijke invloed 

hebben, maar soms is er voor ons natuurliefhebbers wel eens een aangename 

verrassing waar te nemen. Zo zou het volgens deskundigen binnen dit en vijf jaar best 

mogelijk zijn dat we in Vlaanderen de Braamparelmoervlinder kunnen waarnemen. 

Zo zou er al een populatie in de Gaume (streek rond Virton) waargenomen zijn. Ook in 

het zuiden van Nederlands Limburg wordt hij waargenomen. In België wordt hij eerst 

in de Voerstreek en de mergelstreek rond Kanne verwacht. Uitkijken dus. 

 

 

Braamparelmoervlinder (illustratie Wikipedia) 

 

Bron: het belang van Limburg 

 

*** 

 

Een netelig probleem is dan weer dat de dennenprocessierups staat te trappelen om 

de grens van Frankrijk met België over te steken. Deze rups brengt schade toe aan 

o.a. de grove den en de Corsicaanse den, de haartjes irriteren net zoals de haartjes 

van de eikenprocessie-rups de menselijke huid. Het is dus niet ondenkbaar dat we 

deze rupsen binnen enkele jaren in onze Limburgse naaldbossen zullen aantreffen. 

Opletten geblazen. 

 

Bron: het belang van Limburg 
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Volgende activiteiten. 

 

 

Op zaterdag 7 maart houdt de Nederlandse vlinderstichting haar 

landelijke dag. Deze vindt plaats in “De Junushof” te 

Wageningen. De deelname is 8€ (inclusief koffie en thee), 

lunchen kan voor 7,50€. Personen die mee willen moeten zich 

vóór 20 februari aanmelden. Dit i.v.m. carpoolen en eventuele 

lunch. 

 

 

Zondag 12 april gaan we op zoek naar de eerste voorjaarsboden 

in de Watering. Samenkomst om 13:45h aan het Wateringhuis te 

Lommel-Kolonie. Vertrek van de wandeling voorzien om 14:00h 

 

 

Op zaterdag 9 mei staat er een daguitstap op het programma 

naar de Oostkantons. Hier gaan we wandelen in de buurt van 

Rocherath, in de hoop om er de blauwe vuurvlinder te zien. Ook 

voor deze uitstap dient ingeschreven te worden, zodat we weten 

met hoeveel auto’s we naar ginds moeten rijden. Let wel, deze 

uitstap gaat enkel door bij mooi weer. 

 

Met vlinderrijke groeten, 

 

De Hesperiamedewerkers 
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P.S. De buitenactiviteiten zijn weersgevoelig dus gelieve bij twijfel contact op te 

nemen met: 

 

rudi.wouters1210@telenet.be 

pietercox91@hotmail.com 

timmos_x@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto voorblad: Braamparelmoervlinder (foto Theo Geuens) 
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