SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg4
Op woensdag 3 september was de plaats van afspraak de brandtoren van het Kolisbos.
Ik moest zo nodig vorige week in Zeeland gaan uitrusten en heb alles dus weer van horen zeggen.
Ik stel wel vast dat ik niet de enige afwezige was van de kerngroep. Gelukkig was Nicole er om me een verslagje te
bezorgen:

Een beetje info over afgelopen woensdag.
Aanwezig waren Paul R, Pat, Suze, Yvonne en Josse Boonen
Paul en Pat hebben de planten genoteerd.
Pas afgestuurde natuurgids Josse Boonen heeft ons rondgeleid. De Kolis is zijn studiegebied en hij verraste
ons met zijn kennis over het gebied en de bijbehorende planten, paddenstoelen ....
Opvallende plant : Hartgespan.
Tot binnenkort, Nicole

Paul en Pat bezorgden me een lijstje met planten en rekening houdende met het vroege seizoen aangevuld met
paddenstoelen en waarschijnlijk dank zei Josse insekten. De Slobkousen gaan er echt wel op vooruit!
Groeten Jan

Volgende woensdag 10 09 zoeken we het bij het water.
We komen samen om

18:30 uur aan de brug van Stevensvennen.

Op de N712 komende vanuit Lommel in Stevensvennen voor de brug rechts de Ankerstraat
nemen en vlakbij het kanaal parkeren.

LEUKE PLAATJES
Tot mijn spijt moet deze pagina leeg blijven bij gebrek aan ingestuurd fotomateriaal.

Ze zagen:
Sporkenhout
Akkerviooltje
Amerikaanse eik
Bezemkruiskruid
Biggekruid
Bijvoet
Bochtige smele
Bosbes
Boshavikskruid
Brede stekelvaren
brem
Canadese fijnstraal
corsikaanse den
Duizendblad
Dwergviltkruid
Echt duizendguldenkruid
Echte kamille
Fijn schapegras
fijn schapegras
Gestreepte witbol
Gewone klit
Gewoon slangekruid
Gewoon struisgras
grote brandnetel
grote weegbree
Grove den
Harig knopkruid
Harig vingergras
Hartgespan
Hemelsleutel
Hennepnetel
Hondsdraf
Hulst
Jacobskruiskruid
Japanse duizendknoop
Kamperfolie
Kleine klit
Kleine leeuwetand
Koninginnekruid

Koningskaars
Kruldistel
Lijsterbes
Mannetjesereprijs
Melkdistel
Muurpeper
paardebleoem
Perzikkruid
Pijpestrootje
Pitrus
Reukloze kamille
Ridderzuring
Robertskruid
Sint-Janskruid
Slangekruid
Smeerwortel
Speerdistel
Stinkende gouwe
Straatgras
Struikheide
Tamme kastanje
Tengere rus
Teunisbloem
Tuinbingelkruid
veldzuring
Vijfharig vingergras
vlasbekje
vogelmuur
Waterpeper
Wilde kamperfoelie
Wilde peen
Zacht(?) perzikkruid
Zandblauwtje
Zeepkruid
Zwaluwtong
Zwart tandzaad
Zwarte nachtschade
Zwarte ooievaarsbek
Zwarte toorts

We hebben ook af en toe paddestoelen bekeken:
Aadappelbovist
Bruine ringboleet
Eekhoorntjesbrood
Franjezwam
Gele knolammoniet
Gewone berkenboleet
Grote parasolzwam
Kaneelkleurige melkzwam
Kastanjeboleet
Koeieboleet
Krulzoom
Pioenrode melkzwam
Roodbruine slanke ammoniet
Satijnzwam
Vals elfenbankje
Vezelkop
Zwartwordende bovist
Enkele mossen:
Krulmos
Leermos
Parapluutjesmos
Opmerkelijke sprinkhaan:
Blauwvleugelsprinkhaan

WETENSWAARD
Van Nicole ontving ik volgende mail:
Hallo
Hieronder de link voor de Paddenstoelencursus georganiseerd door Mycolim, een aanrader voor
geinteresseerde Slobkousjes. Je krijgt heel veel waar voor je geld.
http://www.limburgsenatuurgidsen.be/cursussen/specialisatie/
Jan misschien iets om binnenkort in de Nieuwsbrief te zetten ?

Er worden dit jaar ook twee determinatieavonden gegeven in het Nieuwe Groene Huis
(PNC) op woensdagavond 1/10 en 15/10.
Het lijkt me een goed idee om daaraan deel te nemen met de Slobkousjes. En dan weer zo'n gezellige
carpool inrichten ?
Wat vinden jullie daarvan ?
Nicole

We vinden dat een heel goed idee Nicole. Hierna daarom al meer info over deze cursus. Wie wil inschrijven
kan dat doen via de link hierboven.

Paddenstoelencursus voor beginners 2014
De cursus start einde augustus en loopt over 5 zondagen, telkens van 9u. tot 12u.
Zo 31 augustus : Onze inleidende les over het leven van de paddenstoelen is dit helemaal vernieuwd. Er
wordt een korte inleiding gegeven over het leven van de paddenstoelen (ontwikkeling, soorten, ecologie,
gevaren, …). In het tweede deel van deze les wordt aandacht besteed aan het determineren van de
paddenstoelen (vormenrijkdom, kenmerken) en worden er 10 paddenstoelen (groepen) uitgebreid bekeken.
Deze les wordt gegeven door Jean-Claude Delforge
plaats: het Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk. Van 9u. tot 12u.
Zo 7, 14, 21 en 28 september: Op deze dagen hebben de excursies plaats op verschillende locaties in
Limburg. Tijdens de excursies wordt op een aangename manier kennisgemaakt met vooral de meest
voorkomende en gemakkelijk herkenbare soorten paddenstoelen. Tevens worden de termen uit de theorieles
herhaald.
Zondag 7-9: Begijnenvijvers Hechtel ) afspraakplaats parking Begijnenvijvers. Gids Jean Claude Delforge
van 9u. tot 12u.
Zondag 14-9: Domein Hengelhoef, Houthalen - afspraakplaats: Parking Engelhof (Hengelhoef)
tgo.Congresgebouw om 9.00u. Gids: Jan Cornelis
of Vijverstraat, Zolder - afspraakplaats: Kerk Bolderberg om 9.00u. Gids: Richard Pawlowski
Zondag 21 sep: Vijverstraat, Zolder - afspraakplaats: Kerk Bolderberg om 9.00u. Gids: Richard Pawlowski
of Domein Hengelhoef, Houthalen - afspraakplaats: Parking Engelhof (Hengelhoef) tgo.Congresgebouw om
9.00u. Gids: Jan Cornelis
Zondag 28 sep: Gerhagen Tessenderlo – afspraakplaats Bosmuseum Gerhagen (parkeren op de grote
Parking en wandelen naar het Bosmuseum) – Gids: Marc Meert

Vervolg op de cursus
Maar hier houdt de cursus niet op. Wie de cursus volgt of ooit gevolgd heeft kan verder terecht bij de andere
activiteiten. In september en oktober worden er door Mycolim meerdere paddenstoelenwandelingen voor
een breder publiek georganiseerd. En terug van weggeweest: er worden opnieuw enkele
determinatieavonden georganiseerd. Meer info wordt later bekend gemaakt
zaterdag 13/9 Excursie Kelchterhoef, Houthalen 9.30u. Hoeve Jan, domein Kelchterhoef Jan Cornelis
(011/523524)
zaterdag 27/9 Caetswijers, Diepenbeek 9.30u. Plein voor Lagere school tegenover Lutselusplein,
Diepenbeek Jean Vangrinsven
(011/272853)
woensdag 1/10 Determinatieavond 19.30u-22.00u. PNC Craenevenne 86, Bokrijk-Genk Mycolim
Zondag 5/10 Excursie Teut, Zonhoven 9.30u Hengelbroekstraat, Zonhoven Gut Tilkin
(011/725924)
Zondag 12 oktober Excursie Nieuwenhoven, Sint-Truiden 9.30u. Parking Nieuwenhoven Ronny Boeykens
(0477/395457)
Woensdag 15/10 Determinatieavond 19.30u.-22.00u. PNC Craenevenne Bokrijk Mycolim
Zondag 26/10 Excursie Houthalen Terril 9.30u. nog te bepalen Jan Cornelis

Dankzij het noeste werk van Pieter Cox kunnen we nu ook beschikken over een gloednieuwe website!
Ga zeker eens kijken op

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hij is echt gloednieuw. Dus zie je nog wat foutjes of heb je voorstellen om verder te verbeteren laat het dan zeker
horen.
Vergeet ook niet in je browser de oude link (http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html)
te vervangen. Hij brengt je nergens meer!
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.

C6

Programma 2014

Donderdag 18 september 2014, 17:30. Kerk Dessel (Hofplein). C6-12-44 Dessel.
Hok met veel bebouwing (kern Dessel) en wat eenheden bos. We zullen enkele ruigtes bekijken en
verwilderingen van tuinplanten tussen de tegels en in randjes bos. Mogelijk zijn er enkele muurplanten te
vinden. Recent zijn er nog Muurvaren en Steenbreekvaren gevonden.

