SLOBKOUSNIEUWS 2 jrg3
Geen wandeling in de vrieskou en de sneeuw te bespreken deze week maar toch een nieuwsbrief om jullie in primeur
kennis te laten maken met ons verdere aanbod in 2013. Het volledige programma vind je in bijlage. In deze
nieuwsbrief wil ik even stilstaan bij enkele bijzonderheden.
Dit voorjaar tot de start van het planten seizoen, met een eerste wandeling op 17 april, blijven we aan de slag met
onze wekelijkse wandelingen op dinsdag voormiddag vanaf 9:00 uur en veertiendaagse determinatieavonden
op woensdag vanaf 19:00 uur. Vanaf nu zullen we voor de locatie van de determinatieavonden afwisselen tussen
onze vertrouwde stek in de Wulp en de milieuklas in Peer.
Op Zondag 20 januari sluiten we ons aan bij een bomenwandeling van NP Meeuwen‐Gruitrode & Peer. Michel
Broeckmans leert ons dan bomen te herkennen aan hun winterkenmerken (zie eerdere nieuwsflits).
Eind maart voorzien we een uitstap naar een plek met veel voorjaarsbloeiers. We zoeken nog naar een alternatief
voor Elsloo. Heb je een goede tip laat het ons dan zeker weten. Je hoort er nog van.
Op woensdagavond 17 april hebben we onze eerste plantenwandeling. Startuur is dan nog 18:30 omdat het nog
vrij vroeg donker wordt. We starten ons seizoen in Eksel.
Op 1 mei vanaf 19:00 uur wandelen we langs de Dommel ongeveer vanaf zijn oorsprong. Het is de start van een
meerjarenproject waarbij we telkens een stukje van de Dommel willen bekijken tot aan de Nederlandse grens.
Op 29 mei zullen we de mogelijkheid hebben om planten te gaan waarnemen op de luchtmachtbasis van kleine
Brogel. Een buitenkans want nu niet bepaald een plek waar je zomaar komt. Gezien de veiligheidseisen die men daar
stelt zal het wel noodzakelijk zijn vooraf in te schrijven. Maar ook hiervoor krijgen jullie tijdig de nodige uitnodiging.
Op 26 juni sluiten we ons aan bij een wandeling van een andere plantenwerkgroep; het SAP clubje. Ze
inventariseren die avond IFBL hok D6 45 21
Op 11 september sluiten we het plantenseizoen af met een wandeling in Peer en nadien een gezellige babbel met
een drankje in de milieuklas.
Ook dit jaar doen we wat aan bijscholing. We kiezen nu voor een wandelformule eerder dan les te volgen in een muf
lokaal.


Zoals eerder aan bod kwam starten we met het herkennen van bomen in de winter onder leiding van Michel
Broeckmans.



Hans Vermeulen zal ons begeleiden op 24 april in de Watering in Lommel waar we speciale aandacht zullen
geven aan de voorjaarsbloeiers. Op 19 juni trekken we met Hans naar de AA beekvallei en zal onze
aandacht vooral gaan naar de grassen.



Rutger Barendse zal ons op 12 juni laten zien dat je ook tussen de straatstenen heel wat leuke plantjes kan
vinden. We wandelen daarvoor met hem in Leopoldsburg.

Samen met de vlinderwerkgroep HESPERIA geven we dit jaar ook de nodige aandacht aan DEN TIP op Lommel
Kerkhoven. We doen er inventarisaties van planten op een terrein waar de Veldparelmoervlinder huist. We zullen wat

experimenteren met inventarisatietechnieken met advies van Natuurpunt Studie.
Op vraag van de Limburgse Plantenwerkgroep (LPW) zullen we ook dit jaar een bijdrage leveren aan de
inventarisatie van planten in de zogenaamde zwarte gaten (IFBL hokken waarvan weinig is gekend). We
inventariseren verder in hok C7 21 43 de omgeving van de Rooie Pier en vallei Warmbeek. We gaan ook eens kijken
in hok B7 51 12. Dit ligt NW van de Achelse kluis en bestrijkt gedeeltelijk de terreinen van de abdijsite.

Het wordt dus ongetwijfeld weer een boeiend Slobkousjaar.

Nu zondag 20 januari bomenwandeling in Ellikom. We starten om 14:00 uur aan het
Buurthuis Ellikom. Weg naar Ellikom 243, Ellikom
We nemen de slobkousdraad weer op met een wandeling op dinsdag 22 januari in Mullemer
Bemde. We komen samen om 9:00 uur op de parking van de kringloopwinkel in Peer
(Steenweg op Wijchmaal).
Op woensdag 23 januari 19:00 uur houden we onze determinatieavond mossen in de
milieuklas (lokaal achteraan de kringloopwinkel Peer aan de rechterkant van het gebouw)

Met de groeten van Jan
jan.leroy@skynet.be
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