SLOBKOUSNIEUWS 21 jrg2

EEN TRIESTE PRIMEUR!
Voor de allereerste keer sinds het ontstaan van de Slobkousjes moest een wandeling vroegtijdig worden
afgebroken. Ik kon omwille van andere verplichtingen enkel de start meemaken en zag 12 ijverige
slobkousen op stap gaan maar ’s anderendaags kreeg ik van Ine volgende mail:
Hoi Jan,
Voor de eerste keer in de geschiedenis van 'de Slobkousjes'
een wandeling vroegtijdig afgebroken!
We waren amper een half uurtje op weg,
of er pakten zich wel erg donkere wolken samen boven het Hageven.
Toen het ook nog stevig begon te waaien besloten we maar terug te keren naar de Wulp om de
bui af te wachten.
Maar de eerste druppels en de lichtflitsen voorspelden noodweer, dus snel naar huis..
Geen lijst maar jammer genoeg ook geen wandeling.
gr.Ine

De foto’s op de volgende pagina, die Luc doorstuurde, maken een en ander duidelijk.

Een tegenslag mag de pret niet bederven dus doen we stevig door.

PROGRAMMA WIJZIGING!
Volgende woensdag stond “klein zwart water” op het programma met vertrek aan de Katershoeve.
Omdat we niet tijdig de vergunning klaarkregen en we toch het maximum willen halen uit deze locatie
zullen we wisselen met de wandeling in het plat die voorzien was op 4 juli. Volgende woensdag trekken we
dus door ’t Plat.
MEN ZEGGE HET VOORT!

Volgende woensdag 30 mei 2012 gaan dus we rondneuzen in het
PLAT.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We
verzamelen om 19:00 uur aan parking van het PLAT (schaapskooi)
op het einde van de Pallisstraat in Overpelt

Cursus Schermbloemigen en composieten :
Volgende donderdag 31 mei starten we met onze cursus “composieten en schermbloemigen”.
We starten om 19:30 uur met een theorieles in het Wateringhuis.
De cursus is reeds sedert februari volzet! Er is dus geen plaats meer voor losse inschrijvingen!
Voor wie het allemaal niet goed meer weet geven we hierna een overzicht:

Als er twee plantenfamilies zijn die vele natuurliefhebbers een punthoofd bezorgen, dan zijn het wel de
schermbloemen en composieten.
In beide families zijn er talrijke soorten die zo sterk overeenkomen dat het onbegonnen werk lijkt ze uiteen te houden.
Neem je een traditionele flora bij de hand dan wordt meestal meteen naar de kenmerken van de vruchten gevraagd.
Ben je te vroeg voor vruchten, dan sta je daar!
Meteen de reden waarom de cursus schermbloemen en composieten ook en vooral de andere kenmerken van
schermbloemen en composieten belicht. Wist je trouwens dat schermbloemen en composieten evolutionair gezien
nauw verwant zijn ? Het waarom hiervan verneem je ook op de cursus schermbloemen en composieten.

ORGANISATIE: “DE SLOBKOUSJES” (Natuurpunt Plantenwerkgroep) met de praktische ondersteuning van Natuurpunt
Noord-Limburg

WAAR EN WANNEER:De theorieles gaat door in het wateringhuis. De juiste locatie voor de wandelingen zal later
worden gekozen in functie van de beschikbare flora. Daarom wordt nu enkel de plaats van samenkomst vastgelegd van
waaruit later eventueel nog een kleine verplaatsing wordt gemaakt in carpooling. Onderstaande tabel geeft
overzichtelijk alle detail.
DATA

BEGINUUR

EINDUUR

PLAATS VAN SAMENKOMST

19u30

22u30

Wateringhuis Wateringstraat Lommel

7 juni 2012

19u00

22u00

Wateringhuis Wateringstraat Lommel

21 juni 2012

19u00

22u00

BC “De Wulp”, Tussenstraat 10 Neerpelt

8 september 2012

09u00

12u00

Wateringhuis Wateringstraat Lommel

15 september 2012

09u00

12u00

Parking kerk kerkplein Eksel

Theorie:
donderdag
31 mei 2012

Praktijk:
Donderdagen:

Zaterdag

Lesgever:
Hans Vermeulen, educatieve medewerker van Natuurpunt-Educatie
Deze cursus is vooral op de praktijk gericht. De noodzakelijke theorie blijft beperkt tot één avond en daarna trekken we
het veld in. Degene die het enthousiasme en de uitgebreide kennis van de lesgever Hans Vermeulen kennen weten
waarom deze cursus niet te missen is, en dat er niet uitsluitend naar schermbloemen en composieten zal worden
gekeken.

MOSSEN & KORSTMOSSEN:
Van Krien Hansen kreeg ik volgend bericht:
Beste Natuur.studiewerkgroep,
Waarschijnlijk ben je er al wel van op de hoogte dat Natuurpunt Studie vzw een
samenwerkingsovereenkomst ondertekende met de Vlaamse Werkgroep voor Bryologie en Lichenologie
(VWBL). In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst, organiseren de specialisten van de VWBL,
inventarisatie-excursies in Natuurpuntgebieden. De eerstvolgende excursie vindt plaats op zaterdag 2 juni in
het Griesbroek, te Balen.
Dit is een unieke gelegenheid om jouw kennis over mossen en korstmossen te vergroten en om kennis te
maken met onze collega's van VWBL. En, wie weet, doe je wel een bijzondere vondst, zoals Karl en Henri
deden. Zie hier voor het natuurbericht over de vondst van een nieuw korstmos in België.
Contactpersoon voor de excursie is Dirk De Beer (dirk.debeer@telenet.be). Afspraak om 9.30 aan de kerk
van Balen. Meer info over het gebied vind je hier.
Bezorg deze mail zeker aan andere geïnteresseerden of aan mensen die ik vergat aan te schrijven.
Met vriendelijke groet,
Krien

Krien Hansen
Natuurpunt Studie
Werkgroepencoördinator
015 - 77 01 52
www.natuurpunt.be

Uit latere mails kan ik wel opmaken dat men van de deelnemers enige kennis van mossen verwacht.

INVENTARISATIEWERK VOOR LIKONA:
Intussen zijn we met een beperkte groep gestart met de inventarisatie van twee IFBL kilometerhokken op
vraag van de plantenwerkgroep van LIKONA. Eén ligt dicht bij de Achelse kluis de ander in het Kolisbos. In
de loop van het jaar zullen we deze hokken dan ook enkele keren bezoeken. Eén bezoek is opgenomen in
het reguliere programma.
Wie graag aan dit werk wil deelnemen en ons wil vergezellen op een van de andere uitstappen kan zich bij
mij melden en krijgt dan telkens tijdig een uitnodiging.

Biodiversiteitweekend III

Tot slot wil ik jullie aandacht vragen voor het biodiversiteitweekend dat volgend weekend doorgaat in
Lommel. Speciale aandacht moet gaan naar twee wandelingen die worden geleid door Rutger Barendse.
Op zaterdag van 8:00 tot 12:00 wordt gewandeld in “de Maat” in Mol in de namiddag van 13:00 tot 17:30
gaat hij op stap in het Waaltjesbos in Lommel.
Beide wandelingen vertrekken telkens aan de lokalen van Akindo op Lommel werkplaatsen. Voor het
vervoer naar de eigenlijke startplaats zijn busjes voorzien. Deelname aan de wandelingen is gratis.
Omdat er nog veel meer te beleven valt voor de natuurliefhebber geven we het volledige programma in
bijlage.

Vriendelijke groeten Jan

