SLOBKOUSNIEUWS 17 jrg10

Zo de derde nieuwsbrief van de zomerreeks in Coronamodus.

De redactie blijft wel een beetje gehandicapt met een gecrashte PC. Of hij ook corona heeft weet
ik niet er zijn blijkbaar nog altijd geen coronatesten voor PC. Intussen is het dus behelpen met mij
portable. Ik hou het daarom wat gemakkelijker en neem niet alle foto’s op die werden
doorgestuurd. Je zal dus wat meer zelf op een link moeten klikken om ze allemaal te zien.

Ik word nog altijd niet bedolven! Groeten van Jan en hou jullie gezond

Dit was mei 2010!

ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME LEUKE PLAATJES
Nicole doet lustig verder. Ze beloofde wel via mail om voorzichtig te blijven:
Hallo Jan
Leuk geformuleerd! Veilig is dat fietsend plantjes kijken niet. Je hebt gelijk. Ik was van plan om volgende week verder
te doen maar ik zal goed opletten.
Gr. Nicole

Maar intussen heeft ze weer een nieuwe discipline ontwikkeld namelijk op muren fietsen!
Ze lijkt wel in de leer te zijn gegaan bij de Sint die rijdt ook overal op!
Hallo

Fietsend kom je ook interessante muurtjes tegen.
Dit muurtje BOMVOL Duindaalder stond in Wijchmaal, in eigen dorp nog wel.
Voor wie leuke muurtjes of bouwsels met "iets op" ziet: graag een seintje aan Jan.

Groetjes Nicole

Toch maar opletten Nicole want een fiets is nog iets anders dan een paard!

André stuurde ons weer wacht prachtige plaatjes uit het Buitengoor om ons goesting te
doen krijgen.
Dag Jan,

Enkele impressies van de ijlings voortschrijdende lente die ik vandaag zag in het Buitengoor.

De veenbies staat volop in bloei maar nog wel wat laag bij de gronds. Deze zal later in het seizoen nog flink
doorschieten.
Deze staat op een stuk natte heide en doet het daar goed onder maaibeheer. Op een andere locatie gedijen deze
planten
ook prima onder extensieve begrazing.

De Aronia of appelbes is een verdwaalde tuinplant die zich op één of andere manier goed thuis voelt in veengebied.

Waterdrieblad in slenkje in centraal Buitengoor. De ranke stengels op de achtergrond zijn van draadzegge.

En tot slot de eerste bloeiende Dactylorhiza’s of handekenskruid zoals vroeger werd gezegd.
Welke soort/kruising/variatie dit precies is is moeilijk te zeggen maar dat ze mooi zijn staat niet ter discussie.

Oh ja, dat vermoeden van moeraskartelblad van vorige week: Obsidentify maakte er heidekartelblad van maar de
admin verbeterde het naar Jakobskruiskruid zowaar, dat blijkbaar daar in het Buitengoor ver buiten zijn comfortzone
zijn leven in armoede slijt.

Groetjes, André

Luc zette zijn stalen ros terug in gang maar moest wel zelf trappen:
Hallo
De zondag naar het hageven gefietst om vogels te spotten en het was de moeite,het begon al met de cetti’s
zanger,het was de eerste keer dat ik dat geluid hoorde, eerlijk, ik wist het ook maar twee dagen later toen ik de
geluidsopname onderzocht. Hier de link van de opname https://photos.app.goo.gl/SmneSZJwPgY8nriY9
Dan de sprinkhaanzanger, de bosrietzanger en de wielewaal zijn ook al terug en op het laatst een foto kunnen maken
van de tapuit ook een zeer mooie vogel.
De woensdag ben ik een bermplantenfietstocht gaan doen, en door het warme weer komt de bloei goed op gang.
Weg van het kanaal draaide ik een verruigde parking op om te kijken of er iets stond, niks bijzonders te vinden maar
toen ik terugdraaide keek ik over het muurtje en... een olifant en twee gnoe’s?! gelukkig geen ‘escape’. De vondst van
tientallen planten van het torenkruid aan het Waaltjesbos is veruit de
mooiste.https://waarnemingen.be/users/168024/photos/?advanced=on
https://goo.gl/photos/H4Kuy2n2yVSDCCsg7

groeten

Luc

Pierre is zich duidelijk in zijn kot aan het bezig houden en wil ons mee laten genieten van
wat leuke filmkes. Ik heb er met plezier naar gekeken en vind ze zeer de moeite:

Vogel beelden van Kees Vanger
https://www.youtube.com/user/keesvanger/featured?disable_polymer=1
Onder de link 'Video' vinden jullie zeer mooie opnames uit het verleden

