SLOBKOUSNIEUWS 27 jrg2
Een overweldigende opkomst deze keer want niet minder dan 28 deelnemers trokken onder leiding van Marcel
Vanwaerebeke naar de Venvijvers. Marcel hield er bij de aanvang stevig de tred in. Goed gezien want
anders geraak je met die nieuwsgierige slobkousjes nooit aan de venvijvers. Eens er halt werd
gehouden zag je de groep over het terrein uitzwermen. We hadden dan ook enkele specialisten voor
paddenstoelen, mossen en uiteraard planten in ons midden. Tot nu toe heb ik enkel waarnemingen van
planten in mijn bezit. Jean Claude nam een veenmoswasplaat mee en Koen en Josse namen wat
mossenstaaltjes mee als huiswerk. Ik hoor er nog wel van.
De lijst van plantenwaarnemingen was nog indrukwekkender dan de opkomst! Rutger stuurde een lijst
van niet minder dan 264 waarnemingen door. Als de slobkousjes dat record ooit willen breken zullen ze
wel heeeel hard hun best moeten doen of Rutger terug uitnodigen.
De wandeling werd afgesloten met het laven van de dorstigen. Dat onderdeel heb ik evenwel moeten
missen omdat ik net daarvoor dringend naar huis werd ontboden om daar het glas te heffen op de
geboorte van ons vijfde en zesde kleinkind. Wat een opa lijden kan!

Jan

Volgende woensdag 11 juli 2012 verkennen we een stuk van het
Kattenbos in Lommel
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We
verzamelen om 19:00 uur aan de parking van de Zandstraat in
Lommel Kattenbos (waar vroeger de windmolen stond)

WE ZAGEN: (de volledige lijst van alle slobkouswaarnemingen is terug te vinden op onze webpagina
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html )
Bij gemis aan een juiste track kon ik het IFBL hok nog niet geven. We passen dit later wel aan.
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MOOIE PLAATJES

En ze bleven maar toekomen!

Eerst even uitleggen wat er allemaal te beleven valt

Even op adem komen van de quickmars terwijl de gids toelichting geeft over het beheer

Waar zitten de mossen?

