MINI-PLANTENCURSUS

Ken je familie !
april tot aug 2017
vier theorielessen +
een plantenexcursie

INFO
Ben je geïnteresseerd in planten, maar weet je niet goed hoe je er
aan moet beginnen om ze op naam te brengen, of weet je niet goed
hoe je een flora moet gebruiken of heb je wat ondersteuning nodig
van andere plantenkenners, dan is dit iets voor jou.
Op heel toegankelijke wijze wordt deze cursus gegeven, zodat hij
zowel nuttig is voor volslagen beginnelingen als voor enthousiaste
plantenliefhebbers. Deze reeks van vier donderdagavonden wordt
door Kristel Keppens en Joost Buyse eerst gegeven in Natuurpunt
Afdeling Gent, om enkele weken later dezelfde lessen te geven in
Afdeling Waasland. Zo zijn ze op alles voorbereid als ze bij ons
komen. De lessen zullen opgefleurd worden met toepasselijk
plantenmateriaal. Bij de introductieles krijg je algemene kenmerken
en wetenswaardigheden over planten. De volgende drie lessen gaan
telkens in op één van de grotere plantenfamilies. Als je die onder de
knie hebt, sta je al hel ver en heb je alvast een veel ruimer beeld op
de plantenwereld in al haar diverse verschijningsvormen.
De lessen worden gegeven in het groei- en bloeiseizoen. Er is ruim
wat tijd tussen elke les, zodat je de kans krijgt om tussen elke les de
opgedane kennis uit te testen in het veld; al dan niet samen met
andere plantenliefhebbers.
Hoe dan ook, op het einde van de lessenreeks wordt er door
Natuurpunt Waasland nog een gratis veldexcursie aan de cursisten
aangeboden. Deze zal begeleid worden door Tom Neels en René
Maes, die de opgedane theorie in het veld nog eens zullen
hernemen (datum en plaats worden tijdens de cursus meegedeeld).

Pinksterbloem (kruisbloemigen)

bijenblad (lipbloemigen)

PRAKTISCH
Programma:
Op donderdagavonden van 19u30 tot 22u20 (uiterlijk 22u30). We
beginnen stipt. Tussenin is er een pauze.
 13 april introductie
 1 juni Kruisbloemenfamilie
 6 juli Lipbloemenfamilie
 24 augustus Schermbloemenfamilie
De excursie wordt tijdens de lessenreeks, in samenspraak met de
cursisten, gepland.
Inschrijvingsgeld 30€ voor de 4 avonden, de lesteksten en de
veldexcursie; vooraf te storten op BE08 0013 4249 1013 van
Natuurpunt WAL. Niet-leden van Natuurpunt of van JNM betalen
€40, tenzij ze vooraf lid worden aan 27€ op hetzelfde
rekeningnummer.
Hoe inschrijven?
Vul eerst bijgaand inschrijvingsformulier in : klik hier.
OF : neem eerst contact op met het secretariaat van NP Waasland :
 op het kantoor 03/722.15.37
 of info@natuurpuntwal.be
Daarna schrijf je het verschuldigde bedrag over.
Maximum aantal inschrijvingen: 30 personen.
Tijdens de pauze is er drank te koop aan gunstige prijzen. Thee,
water en koekjes zijn gratis.
Breng zo mogelijk een plantengids, flora en loupe mee.
De lessen gaan door in CC De Kouter (cultuurlokaal)
Koutermolenstraat 8b 9111 Belsele
Bereikbaarheid
- station Belsele op wandelafstand (750m)
- lijn 21 en 22 vanaf Grote Markt of station Sint-Niklaas (halte
Hulstendreef)
- is gelegen in Belseledorp en is niet ver van de N70. Parkeren kan in

de omliggende straten.
- we proberen nog een carpoolregeling aan te bieden aan de
mensen die zich daar voor opgeven bij de overschrijving; en zeker
vanaf de tweede les.
Info over de cursus:
 René Maes 0494/17.85.86
 renemaes@gmail.com

Gewone Berenklauw
(foto’s Johan Vercauteren)

