SLOBKOUSNIEUWS 22 jrg2
Het was me de week wel! Woensdag slobkousjes wandeling, donderdag cursus en vanaf vrijdagochtend
voorbereiding van het biodiversiteitweekend. Ik hou het daarom bij een heel beperkte nieuwsbrief. Het
lange verhaal over al het huiswerk dat intussen weer werd gedaan krijgen jullie bij een volgende aflevering.
De programmawijziging was toch duidelijk overgekomen want er stonden 12 slopkousjes te drummen om
het plat in te mogen! Eentje werd dan later nog opgevist en bij de groep gebracht.
De knolboterbloem trok al onmiddellijk de aandacht. Waarschijnlijk destijds meegekomen met maaskiezel
volgens Luc. Verder nog de discussies rond de liggende vleugeltjesbloem en de ontdekking van de poa
pratensis subsp. Angustifolia, maar daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

Van Josse Gielen kreeg ik volgende bericht:
Beste vrienden,
Vandaag verscheen het laatste nummer (nummer 100) van Dumortiera, uitgegeven door de
Nationale Plantentuin van Meise. Niet getreurd evenwel, Dumortiera gaat digitaal en
komt gratis ter beschikking van iedere geïnteresseerde plantenliefhebber.
Het enige wat je moet doen is je inschrijven op hun website, zodat je verwittigd
wordt, telkens er een nieuwe uitgave verschijnt.
Ook alle oude uitgaven zullen in de toekomst in pdf-formaat raadpleegbaar zijn.
Inschrijven kan via http://www.br.fgov.be
Publicaties).

(zie helemaal onderaan de pagina -->

Het artikel van Cécile Nagels en Bert Berten met betrekking tot de herontdekking van
Carex bohemica in Bokrijk kan je in het nummer 100 er alvast digitaal raadplegen.
Men zegge het voort.
Met vriendelijke groeten
Josse

Volgende woensdag 6 juni 2012 gaan dus we rondneuzen in het
IFBL hok b7 51 24 onder deskundige leiding van Pat. We gingen er
enkele weken geleden al met een beperkte groep inventariseren en
het is er zeer de moeite.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We
verzamelen om 19:00 uur aan parking van de Achelse kluis.

Ik zal er woensdag spijtig genoeg niet kunnen bij zijn (misschien stilaan met teveel dingen bezig) laat dus
maar komen die mails met track’s, mooie plaatjes, weetjes, anekdotes, roddels (je zit vlak bij de
leugenbarak!) zodat ik materiaal heb voor een volgende nieuwsbrief.

Ik wens jullie een fijne wandeling

Jan

MOOIE PLAATJES

Op pad door ’t Plat

Kom je teken tegen

Sommige dingen moet je van heel dichtbij kunnen bekijken

Sommige zien er misschien gevaarlijk uit meer zijn best aaibaar

Wat komen die rare snuiters hier rond mijn poel doen - moet deze kikker gedacht hebben - ze kijken nog
niet eens naar me om!

