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Kern Noord
Natuurpunt Waasland

natuurstudie

Verslag vergadering

datum:   12 maart 2018
plaats:   natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW)
uur:   20u00 - 22u00
aanwezig:  Marc Bogaerts, Paul Creve, Chris De Buyzer, Marc De Meireleir, Guy De Vos, 
   Ferdinand Denaeyer, Jan Dhollander, Gert Laureys, Edwin Thoen, Jan Vandermeulen,  
	 	 	 Brigitte	Van	Passel
verontschuldigd: Dirk Baert, Hugo De Beuckeleer, Katrien Doggen, François Seghers, Ilse Tits, Karien Tits 
   Kenny Vereecken
info:   Karel Bryssinck, Kris Maes, Marcel Van Puymbroeck

Te doen

Wie? Wat? Tegen wanneer?

meedoen 10 jaar waarnemingen.be als waarnemer - inschrijven tot 15 maart 2018

webinar waarnemingen.be beginners - inschrijven vóór 28 maart 2018

vrijwilligersopleiding waarnemingen.be gevorderden - inschrijven vóór 29 maart 2018

allen website www.panneweel.be / natuurstudie  controle en aanvullen met regelmaat

allen artikels - natuur-weetjes voor tijdschrift en/of nieuwsbrief met regelmaat

Agenda

1. Voorjaarsvergadering met enkele resultaten 2017 
2. Varia

1. Voorjaarsvergadering

 Op het programma stonden een 6-tal presentaties over uiteenlopende onderwerpen, over reeds gekende 
 thema’s en volledig nieuwe onderwerpen. Een boeiende avond met verschillende sprekers.

 • Algemeen overzicht waaslandnoord.waarnemingen.be 
   Brigitte Van Passel 
 • Vogelinventarisatie 
   Chris De Buyzer
 • Orchideeën Gavers - Planten bloemenakker Kieldrechtse Watergang  
   Jan Dhollander
 • Loopkevers Lange Vaag 
   Marc Bogaerts  
  PAUZE 
 • Mossen en korstmossen in het Stropersbos 
   Marc De Meireleir
 • Libellen Waasland Noord 
   Brigitte Van Passel  
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 • Dagvlinders Speelhof - Groene Putte  
   presentaties Marc Gevers
 • Planning 2018 
   Brigitte Van Passel

 
 De presentaties over de werkgroep, vogelinventarisatie, de loopkevers in de Lange Vaag, de  
 mossen & korstmossen in het Stropersbos en libellen Waasland-Noord kan je downloaden via de website 
 www.panneweel.be / natuurstudie / publicaties. 
 Ook een voorstelling van wat we als natuurstudiewerkgroep doen en de planning 2018 kan je daar 
 terugvinden. Het volledige jaarverslag van de libellen Waasland-Noord en de presentaties dagvlinders  
 kan je terugvinden onder de rubriek van de respectievelijke soortgroepen.

 We spraken af dat we als natuurstudiewerkgroep minstens 2x vergaderen per jaar, de voorjaarsvergadering 
 is een terugblik op het voorbije jaar.
 
 Wil je graag volgend voorjaar de resultaten van je natuurstudieproject(en)-activiteit(en) voorstellen,  
 dan mag je dat natuurlijk in de loop van dit jaar al laten weten.

2. Varia

 • 10 jaar waarnemingen.be; wil je graag als waarnemer meedoen aan de competitie dan heb je nog  
  tot 15 maart de tijd om je in te schrijven ... haasten dus.

 • Via de nieuwsbrief waarnemingen.be verscheen een aankondiging voor een webinar  
  waarnemingen.be voor beginners.  Volledig gratis en je hoeft zelf het huis niet uit.  Gewoon  
  inschrijven en op 28 maart 2018 om 19u30 achter je computer voor een demonstratie hoe  
  waarnemingen.be werkt.   (zie gedeelte nieuwsbrief in bijlage)

  Wil je je daarna nog verder verdiepen, dan kan je nog inschrijven voor een gratis vrijwilligersopleiding 
  waarnemingen.be voor gevorderen in Belsele op 29 maart 2018. Er zijn nog 7 plaatsen vrij.
  https://www.natuurpunt.be/agenda/vrijwilligersopleiding-waarnemingenbe-en-obsmapp-voor-gevorderden-belsele-24058

 • Graag met regelmaat de website www.panneweel.be / natuurstudie nakijken of de gegevens nog 
  steeds correct zijn en up-to-date.  Aanpassingen gewoon doorsturen, ik doe het nodige. 
 
  Ook voor het tijdschrift en de nieuwsbrief zijn artikels - natuurweetje m.b.t. natuurstudie steeds  
  welkom!

verslag : Brigitte Van Passel

EINDE


