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’t is gedaan... 

 
Met 21 excursies, 27 streeplijsten, 558 plantensoorten, 3102 streepjes en zéér veel plezier 
mogen we het streepseizoen van de Limburgse plantenwerkgroep afsluiten. 
En voor wie nieuwsgierig is, de heilige drievuldigheid van 
Grote brandnetel en Smalle en Brede weegbree die vorig 
jaar in elk hok werden gevonden heeft dit jaar niet stand 
gehouden. De gedeelde eerste plaats gaat dit jaar naar 
Akkerdistel en Grote brandnetel die op iedere streeplijst 
voorkomen. Gewone paardenbloem en Smalle weegbree 
werden 26 keer genoteerd, Grote weegbree zagen we 25 
keer. Er waren tevens 170 soorten die we maar één keer 
streepten terwijl we 76 soorten twee maal vonden.. 
Voor wie de wekelijkse excursies zal missen; zowel 
Mycolim als Bryolim zijn actief tijdens de wintermaanden. Meer informatie over hun activiteiten 
kan je vinden op de websites www.bryolim.be of www.mycolim.be. 
 
 

Gezellig nakeuvelen in het Aldenhof 
De excursies zitten er op voor dit jaar, maar er is 
niets dat ons belet om nog eens samen te komen 
om gezellig na te keuvelen.  
We hebben hiervoor op zaterdag 29 november 
gereserveerd in het Aldenhof (Kuringersteenweg 
413 in Kuringen). Voor 21 euro mag je de benen 
onder tafel steken voor een driegangenmenu. 
Betalen kan als het buikje vol is, maar er moet 
wel vooraf worden ingeschreven bij Bert Berten 
(0476 40 34 51 of bert.berten@telenet.be). 

 
 
 
www.aldenhof.be

http://www.bryolim.be/
http://www.mycolim.be/
mailto:bert.berten@telenet.be


Een tipje van de sluier… 
Het is misschien nog niet tot in de details geregeld, maar we 
weten toch al waar het floristenweekendje zal doorgaan. In 
2009 trekken we naar het Franse Montenach op zoek naar 
orchideeën en andere juweeltjes op kalkrijke hellingen. 
Hou het pinksterweekend dus alvast vrij in je agenda ! 
 

Bryolim 
Trek je winterjas en laarzen maar aan want Bryolim heeft weer zéér interessante excursies op 
het programma staan. En moest het winterse weer te koud zijn kan je altijd mee determineren 
tijdens de werkavonden in het Groene huis te Bokrijk. 
 

Datum Locatie Samenkomst 

12.10.08 Excursie (Asbroek) 
Lanaken – Vallei van de Asbeek  

09u00 : kerk van Zutendaal 
 

15.10.08 Werkavond : thema Polytrichaceae  19u00 : Groene huis Bokrijk 

26.10.08 Excursie 
Hechtel-Eksel – Dommelvallei 

09u30 : Kerk van Eksel 
 

16.11.08 Excursie 
Tessenderlo – Houterenberg 

09u00 : Parking aan de toren van het 
domein Gerhagen, Heggerbossenweg 

19.11.08 Werkavond : determinatie 19u00 : Groene huis Bokrijk 

30.11.08 Excursie 
Tongeren – Kevie 

9u00 : afrit 32 – Tongeren, Riemst van 
de A13 : Antwerpen – Luik 

14.12.08 Excursie 
Dilsen-Stokkem  -  De Wissen 

08u45 : parking Cultureel centrum, 
Rijksweg, Dilsen 
09u00 : parking De Wissen (Stokkem) 

17.12.08 Werkavond : determinatie  19u00 : Groene huis Bokrijk 

21.12.08 Excursie 
Meeuwen-Gruitrode - Abeekvallei 9u00 : Kerk van Meeuwen 

11.01.09 Excursie 
Halen-Zelem – vallei van de Zwarte Beek 09.00 : Kerk van Zelem 

21.01.09 Werkavond : determinatie  19u00 : Groene huis Bokrijk 

25.01.09 
Excursie BryoLim 
Kelchterhoef, bovenloop van de 
Laambeekvallei 

09u00 : Parking Hengelhoef 
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