
Beste mensen, 

 

een vrij beknopt programma dit najaar. Er zijn v/door mij wat familie feestjes 

geplanned en ik geef voor de IVN Oost-Achterhoek een minicursus mossen die me 

ook even wat woensdagen en zaterdagen bezig houdt. 

 

Misschien is het leuk om te weten dat er excursies zijn geplanned voor die 

cursus op zaterdag 31 oktober en zaterdag 14 november. Als je zin hebt om buiten 

Twente te kijken en denkt te kunnen helpen mensen wat uit te leggen ben je 

welkom, neem even contact op. 

 

De volgende twee excursies heb ik ook landelijk bij de BLWG laten aankondigen: 

 

zaterdag 7 november mossen o.l.v. Rudi Zielman naar de SBB terreintjes bij 

Daarle en Piksen die twee jaar geleden de landelijke pers haalden omdat ze als 

eerste verkocht moesten worden; een idee dat al gauw verlaten moest worden. Een 

rondje in het voorjaar leverde bijzondere epiphyten zoals Porella platyphylla 

leuke Orthtotrichum soorten op  in de houtsingels. We ontmoeten elkaar om 10:00 

op de kruising van de zuidelijke kanaaldijk en de Kruimersweg (231026 494611) en 

gaan vandaar af de terreintjes (singels, bosjes, heide percelen) langs. We komen 

niet op dit punt terug, als je wilt car-poolen moeten er vooraf even afspraken 

worden gemaakt. Aanmelden verplicht. 

 

zaterdag 28 november mossen o.l.v. Rudi Zielman naar de omgeving  van Holten. 

Start 10:00 bij het station in Holten, er komt een trein aan uit Deventer om 

9:50 en uit Almelo om 10:08, laat even weten of je met de trein (en welke) komt 

zodat we niet net weg zijn naar de mooie bossen en bijzondere heides. 

 

Daarnaast dacht ik afhankelijk van het weer misschien zaterdag 12 december op 

pad te kunnen, 10:00 in Oldenzaal, bij het station. Doel kon wel eens de Graven 

es worden waar volgens Joop Bruggert nog het een en ander aan epiphyten te 

bewonderen is. 

 

Werkavonden bij mij thuis op woensdag 30 september, woensdag 25 november en 

woensdag 16 december, steeds om 19:30 

 

Rudi Zielman 

Wooldrikshoekweg 104 

7535 DD Enschede 

053 4780392 

rudi-zielman<AT>wxs.nl 


