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Agenda 2017
Zondag 08 januari – winterwandeling – Krankhoeve Bonheiden
Woensdag 15 februari – Algemene Vergadering
Zondag 19 februari – Ledenfeest
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Zeeplant voor bestuiving afhankelijk van ”zeebij”
Zo afhankelijk als landplanten voor hun bestuiving zijn van
bijen, is zeeflora dat van kleine schaaldieren. Voorheen
namen wetenschappers aan dat de bestuiving van zeegras
gebeurt via stromend water, maar pollenverplaatsende ”bijen
van de zee” blijken daarvoor verantwoordelijk te zijn.
De wetenschappers van de nationale vrije universiteit van Mexico
publiceerden
hun
ontdekking
vorige
week
in
NatureCommunications. Van 2009 tot 2012 filmden ze elk
voorjaar de nachtelijke bewegingen van de schaaldiertjes op en
rond schildpadzeegras (Thalassia testudinum).
Bestuiving
Op de video’s ontdekten ze dat verschillende ongewervelden
vooral de mannelijke pollendragende bloemen bezochten, net
zoals bijen dat op het land doen. „We zagen de diertjes arriveren
en even later weer vertrekken, sommige met pollen”, aldus
hoofdonderzoeker Brigitta van Tussenbroek in New Scientist.
De wetenschappers hebben deze onderwaterbestuiving voorzien
van een nieuwe naam: zoöbenthofiele bestuiving. Het
verschijnsel bleek ook voor te komen bij zestig andere soorten
zeeplanten.
Bekijk het filmpje op http://www.rd.nl/meer-rd/wetenschaptechniek/zeeplant-voor-bestuiving-afhankelijk-van-zeebij1.1357022
Bron : Reformatorisch Dagblad – 07.12.2016
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Ledenfeest – Zondag 19 februari 2017 – 13 uur Krankhoeve
Ons ledenfeest zal deze keer doorgaan onder de vorm van een
buffet en ziet er als volgt uit :
Aperitief van het bestuur
Koude gerechten
Italiaanse ham met portmeloensnoepjes.
Ambachtelijke abdijbierpaté met gedroogde vruchten en rode
uienconfijt.
Rosbief met een kruidig rooksausje
Gepocheerde Noorse zalmfilet op z'n mooist.
Noorse vissersschotel met: zalm, heilbotwrap en forel.
Trostomaat met grijze garnaaltjes en een fijne peterselie vinaigrette.
Gevuld eitje met citroenmousse.
Saladbar
6 groetenslaatjes volgens het seizoen, Gemengde slasoorten,
Mayonaise, Tartaarsaus, Cocktailsaus
Aardappelsalade met fijn kruidenmengsel.
Warme gerechtjes aardappelgratin of puree inbegrepen
Romig kippetje met ham en champignons
Ragout van verse Noordzeevissen in een schaaldiertjessaus
Dessert
Fruittaart
Koffie met melk en suikers
De prijs bedraagt 27,00 € per persoon en 15,00 € voor kinderen tot
12 jaar. In deze prijs zijn de dranken niet inbegrepen. Er kan
ingeschreven worden tot uiterlijk 10 februari 2017.

Zondag 8 januari – Winterwandeling
Traditiegetrouw hebben we zondag 8 januari weer onze
winterwandeling die ditmaal zal doorgaan in het Zellaerbos in
Bonheiden onder de deskundige leiding van Peter Hendrickx.
We vertrekken om 13u30 aan de Krankhoeve en zullen rond 16 u
terug zijn. De niet-wandelaars kunnen tegen dan rechtstreeks naar
de Krankhoeve komen.
Onderweg wordt er voor een
hartverwarmend drankje gezorgd (volg de rode rugzak) en voor de
kleinsten wordt fruitsap voorzien.
Uit ervaring weet ik dat het raadzaam is om waterdichte schoenen te
voorzien.
Na de wandeling wordt iedereen getrakteerd op warme soep met
brood en kan er nog gezellig bijgepraat worden.
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