SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg6
Om de overgang te maken naar het betere najaarswerk trokken Pierre, Isabelle, Guido, Alexander, Ine, Gerard, Jan,
Nicole, Pat en Suze onder leiding van Luc nog maar eens de grens over.
Dit keer ging het richting Weerterbos om naar het burlen van de herten te luisteren.
De herten waren vrij talrijk op het appel maar tot burlen kwam het niet! Geen oversexte stieren maar een exemplaar
dat lui in het gras lag tussen zijn harem van 14 hinden.
Een schietgebed in de nabije grenskerk bracht ook al geen soelaas. We zijn dan maar teruggekeerd naar Hamont om
ons plantenseizoen waardig af te sluiten met een pint op het terras.
Op 11 september stonden we met een standje de Slobkousjes promoten op de Hagevenhappening aan de Wulp in
Neerpelt. Het was er behoorlijk druk.

Vanaf nu schakelen we over op wandelingen op dinsdagvoormiddag.
Volgende dinsdag 13 september komen we om 9:00 samen op de parking van de
werkschuur van de Plateaux.

Groeten Jan

LEUKE PLAATJES

Eerst hadden we de paarden in het visier

Wat verder de herten

Na wat zoeken

Zagen we mijheer lui liggen in het gras muisstil!

In de grenskerk nog getracht de hulp van de goden in te roepen maar zonder resultaat

De pint op het terras smaakte wel goed maar wat we daar beleefden blijft geheim!

Op de hagevenhappening lieten we de
bezoekers kennis maken met onze
plantenwerkgroep

AANKONDIGING:
Voor wie ook iets anders wil zien dan plantjes

Beestjes in het Donker
Een unieke zoektocht naar wat er leeft
in de schemering van De Watering .
Zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 18u in en rond het Wateringhuis

PROGRAMMA (nog te bevestigen)









Muizen en spitsmuizen vangen met behulp van livetraps in het kader van Muizenmeetnet Vlaanderen
Nachtvlindervallen: motten, uilen, spanners en andere fladderaars
CSI Wateringen: sporenonderzoek in het wild
Braakballen pluizen
Tentoonstelling vleermuizen en demonstratie gebruik van batdetector
Beestjes in Beeld: doorlopend filmpjes van de (Noord-)Limburgse natuur
Presentatie: schietmotten in de Benelux (met demonstratie onderzoek)
Vrijwilligers helpen bezoekers met vragen graag verder

18u

start (scherpstellen vallen: 6 rijen van 10)

18u30
19u15

zonsondergang

19u30

presentatie muizen en spitsmuizen (Jos Ramaekers)

20u30

eerste ronde muizenvallen

21u

presentatie schietmotten (Maria Sanabria, Koen Lock en David x)

22u

tweede ronde muizenvallen

23u30

derde ronde muizenvallen

doorlopend:

vlindervallen
onderzoek schietmotten
tentoonstelling vleermuizen
sporenonderzoek
braakballenpluizen
beelden van trailcams

Voor wie na de plantenwandelingen ook al eens naar
boven kijkt in plaats van diep in het glas?
Tijdens de cursus ‘Over de bomen heen, wegwijs aan de sterrenhemel’ bekijken we de wereld van de
sterrenkunde vanuit een andere hoek. Niet die van de gepassioneerde astronoom, maar wel van de leek
die wel eens wat meer wil weten over al dat moois daarboven. Wat zie je als je naar de hemel kijkt?

Meer dan je denkt alleszins. En wat zijn de relaties en invloeden daarvan ten opzichte van de Aarde?
Vragen die we niet al te ver gaan zoeken. We blijven dus, om het zo te zeggen, met onze beide voeten op
Aarde en vertellen je over wat we zien met het blote oog, of hooguit met een verrekijker. Zo leren we je
over de sterren, sterrenbeelden herkennen, de Maan, planeten, kometen, satellieten en nog veel meer.
Ook voor de natuurliefhebber een meerwaarde.
De natuurliefhebber onder ons kijkt vaak om zich heen om te zien wat er groeit, bloeit of leeft. En er is veel
te zien. Kleine insecten die zich schuilhouden tussen bladeren, een kikker die doodstil tussen waterplanten
zit… Andere dingen zijn dan weer zo zichtbaar dat je er niet kan naast kijken. Een vlinder die vrolijk heen en
weer fladdert, koolmezen die druk in de weer zijn met hun nest. En wat dacht je van de bomen. Van kleine,
jonge berkjes tot grote statige bomen zoals eiken of populieren. We kunnen er niet naast kijken. En dikwijls
houdt het daar op. Verder kijken doen we niet. Maar als je verder kijkt, over die bomen heen, dan is er die
enorme koepel die we de hemel noemen. Overdag stralend blauw, ’s avonds zwart met fonkelende sterren en
de Maan. Hoog boven de bomen lijkt het veel te ver weg om tastbaar te zijn. Maar toch is het een verlengstuk
van de natuur. Meer nog, het is natuur. Want alles wat we daarboven zien, is hier op Aarde terug te vinden.
Alles hier op Aarde is gemaakt van sterrenstof. En ook al lijkt het zo ver van ons af, er zijn veel dingen die de
natuur, en dus ook ons leven, hier op Aarde beïnvloeden. Het is daar dat ons verhaal dan ook begint. Deze
bredere kijk op de natuur zal je een reden te meer geven om er ook ’s nachts eens op uit te trekken. Ook de
liefhebbers van vleermuizen, nachtvlinders, uilen en andere nachtbrakers, die het gewoon zijn de late uurtjes
te trotseren kunnen een verlengstuk breien aan hun nachtelijke uitjes. Kom dus samen met ons over de bomen
heen turen, met een natuurlijke kijk op sterrenkunde.

Praktische informatie.
De cursus is informatief. Er is dus geen evaluatie of dergelijke voorzien.
Er zijn vier theorieavonden: 20, 27 oktober, 3 en 10 november.
Er is één waarnemingsavond voorzien: 24 november. Opgelet: deze avond is afhankelijk van het weer. Bij
bewolkte vooruitzichten zal, in samenspraak met alle deelnemers, een andere (eerder of later) avond(en)
worden vastgelegd.
De lessen beginnen telkens om 19u00. Het einde is voorzien om 22u00. Tijdens de waarnemingsavond kan
dit wat later worden.
Plaats: Rondestraat 41, Bocholt (Lozen)
Contact: 0032 474/22 21 16
Deelname aan de cursus kost 20 euro. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@ecns.be met daarin
vermelding van ‘cursus sterrenkunde’, je naam, voornaam en geboortedatum.
Overschrijven kan via:
Educatief
Centrum
voor
Natuur
Rekeningnummer:
IBAN:
BE89
6100
BIC: DEUT
BE
Bank: Deutsche Bank Europe GmbH Belgium Branch.
Opgelet: de betaling geldt als bevestiging van je inschrijving.

en
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