Mini-plantencursus 'Ken je familie
II'
Vanaf donderdag 19 april
Ben je geïnteresseerd in wilde planten, maar vind je het moeilijk om ze zelf op naam te
brengen? Weet je niet goed hoe je een plantengids moet gebruiken? Dan is deze heel
toegankelijke cursus écht iets voor jou.
Plantenkenners Kristel Keppens en Joost Buyse (Natuurpunt Gent) brengen in deze vijfdelige
cursus een boeiend verhaal dat zowel beginnelingen als enthousiaste plantenliefhebbers zal
aanspreken. Vorig jaar gaven ze een eerste reeks, dit jaar brengen ze reeks II.
In de eerste les krijg je een herhaling van de algemene kenmerken en wetenswaardigheden
over planten. Dit als opfrissing voor de cursisten van vorig jaar en om toe te laten dat nieuwe
mensen vlot kunnen aansluiten bij de cursus.
De volgende vier lessen gaan in op een of twee plantenfamilies per avond. Als je die onder de
knie hebt, sta je al heel ver.
De lessen worden ‘opgefleurd’ met toepasselijk plantenmateriaal.
De cursus wordt gegeven in het groei- en bloeiseizoen. Er is ruim tijd tussen elke les, zodat je
de kans krijgt om de opgedane kennis uit te testen in het veld.
In de loop van het seizoen bieden we je een gratis veldexcursie aan onder begeleiding van
Tom Neels en René Maes van Natuurpunt Waasland vzw (datum en plaats worden tijdens de
cursus afgesproken).
Programma: donderdagavonden van 19u30 tot 22u30
• 19 april: Introductie en Ooievaarsbekfamilie
• De volgende lessen zijn op 24 mei, 7 juni, 30 augustus en 13 september. Daarin worden
behandeld: Schermbloemenfamilie, Rozen, Anjers, Ranonkels, Ruwbladigen en Composieten.
Inschrijvingsgeld: Voor 5 avonden en een veldexcursie betalen de cursisten van vorig jaar 30
euro. Zij hebben voorrang bij de inschrijvingen. Nieuwe inschrijvers betalen 35 euro en
krijgen de lesteksten van vorig jaar doorgemaild. Inschrijvingen zijn vooraf te storten op
BE08 0013 4249 1013 van Natuurpunt Waasland vzw met vermelding ‘Plantencursus II +
aantal personen’. Niet-leden van Natuurpunt of van JNM betalen 10 euro extra, tenzij ze
vooraf lid worden aan 27 euro op hetzelfde rekeningnummer.
Inschrijven voor één of enkele onderdelen van de cursus kan niet. Maximum aantal
inschrijvingen: 30 personen.
Tijdens de pauze is er drank te koop aan gunstige prijzen. Thee, water en koekjes zijn gratis.
Breng liefst een plantengids en loupe mee.
Locatie: CC De Kouter (cultuurlokaal), Koutermolenstraat 8b, 9111 Belsele. Parkeren kan
meestal op de binnenkoer.

Bereikbaarheid: station Belsele op wandelafstand (750m), De Lijn 21 en 22 vanaf Grote
Markt of station Sint-Niklaas (halte Hulstendreef). We organiseren carpooling als je dat
wenst.
Info inschrijving: secretariaat Natuurpunt Waasland tel. 03 722 15 37 of e-mail ons
secretariaat
Info cursus: René Maes tel. 0494 17 85 86 of e-mail René Maes

