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Woord van de voorzitter
Beste vlindervrienden,
Het jaar loopt weer stilaan op zijn eind, Sinterklaas heeft
net het land verlaten en de Kerstman staat al weer voor de deur. Graag wil ik van
deze gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal fijne Kerstdagen en alvast een
voorspoedig 2015 toe te wensen met vele vlinderwaarnemingen en hopelijk ook
enkele nieuwe soorten.
Afgelopen maand hebben we niet stil gezeten, op 19 november hebben we een
terugblik gehouden op het afgelopen vlinder jaar. Wisten jullie bijvoorbeeld dat we dit
jaar ruim 166 bezoekers hebben ontvangen op onze activiteiten, en dat we maar
liefst 25 verschillende soorten dagvlinders en 164 soorten nachtvlinders. Verder
mochten we dit seizoen onze jongste deelnemer ooit verwelkomen. Griet Vermeiren
had haar 11 weken oude dochter Rosette bij in een draagdoek, Griet en haar man
Rafaël zijn trouwens de conciërges van Akindo te Lommel-Werkplaatsen.
Ik zit ook nog met een vraagje. Sinds enkele maanden publiceren we in deze
nieuwsbrief een zoekfoto. Ik krijg hier echter zeer weinig of geen reacties op. Hoe
komt dit? Te moeilijk, niet interessant, te kleine prijzen, …? Graag jullie respons!!!!!

Terugblik 19 november
Spijtig, maar slechts 6 personen zijn komen opdagen op onze terugblik deze maand.
Pieter had echter wel een piekfijne PowerPoint in elkaar geknutseld met mooie foto’s,
duidelijke grafieken en redelijk wat cijfermateriaal. Bij dezen, hartelijk dank aan
Pieter.
We konden genieten van een mooie opsomming van al de gepasseerde activiteiten,
met vermelding van het aantal deelnemers, de waargenomen vlinders, insecten en
anderen. Met een speciale toelichting op toch wel enkel speciale en zeldzame
soorten, bijvoorbeeld:
“het Spiegeldikkopje”, “ de Groene weide-uil” en natuurlijk onze
“Veldparelmoervlinder”.
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Groene weide-uil!!!

Veldparelmoervlinder

Spiegeldikkopje
Vorige zaterdag dan, 29 november was er weerom een Vlinderstudiedag in
Mechelen, ook dit is telkens weer een aanrader. Zo waren er weer een paar leuke
filmpjes van Annette Van Berkel van de Nederlandse Vlinderstichting. Een aantal
interessante presentaties en de keuze tussen verschillende workshops, zoals:
“Herkenning van rupsen (van dag- én nachtvlinders)”. Wisten jullie bijvoorbeeld dat
een rups altijd 1 to 4 paar buikpoten heeft en dat de larve van een bladwesp er altijd
6 of meer heeft, of helemaal geen?

Volgende activiteiten

Vlinders lokken, zoeken en ingeven!
Wanneer: Vrijdag 19 december 2014 om 19.30 uur
Waar: Wateringhuis, Oude Maai 80, 3920 Lommel (Kolonie)
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Wat: Een avond over dag- en nachtvlinders,
vlindervriendelijk tuinieren, welke vlinders vind je waar en
wanneer, Vlinder mee, Waarnemingen.be, ….
Deelname: € 1.00 te voldoen ter plaatse.
Inschrijven:

Vóór

15

december,

bij:

rudi.wouters1210@telenet.be
Op zondag 4 januari willen we jullie allemaal uitnodigen op de nieuwjaarsreceptie
van Natuurpunt Noord-Limburg.
Deze zal plaatsvinden na de maandelijkse geleide wandeling die start om 13.45 uur
aan het “Wateringhuis” te Lommel-Kolonie.
Ik hoop jullie daar massaal te mogen begroeten.
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Oplossing november: Landkaartje. De gelukkige winnaar is Theo Geuens uit HechtelEksel. Hij zal eerdaags zijn prijs in ontvangst mogen nemen.

Met vlinderrijke groeten,

Rudi Wouters
Vinkstraat 21
3920 Lommel
0498/384896
rudi.wouters1210@telenet.be
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