Het jaar van de slobkousjes 2016
Het was met meer dan 50 wandelingen weer een goedgevuld jaar.
Gemiddeld waren we in voor- en najaar wekelijks met 8 slobkousjes op stap, tijdens het plantenseizoen van april tot
augustus groeide dat aantal tot gemiddeld 12 deelnemers.

Op 5 wandelingen mochten we meer dan 15 deelnemers tellen en we waren nooit met minder dan 4 slobkousjes op
pad.
Op de volgende pagina’s heb ik getracht wat beelden terug op te roepen van die voorbije wandelingen.
Was je erbij dan herken je vast wel een en ander. Maar je kan er ook gewoon van genieten.

Blijft me alleen nog jullie een fantastisch 2017 te wensen en hopelijk
zien we mekaar op een van onze volgende wandelingen.
Groeten
Jan

Alles begon op op 5 januari met het
besnuffelen van bomen

Op 12 januari was het wat ieder voor zich lijkt
het wel

Op 20 januari werd er aan wetenschappelijk werk
gedaan

De laatste wandeling van de maand moest
er eerst gedepanneerd worden

Februari werd natjes ingezet

Op 9 februari was de paraplu eerder om te showen

Op 16 februari vonden we dit kussentjesmos

Op 23 februari waren rubber botten geen luxe

Gelukkig lag er in Reppel een plankenpad want ze
waren deze keer hun botten vergeten

Het gewoon knopjesmos dat we op 8 maart vonden
werd door Luc eens van heet dichtbij bekeken

15 maart en stookhout voor een leven

Op 22 maart kregen we toegepaste seksuele
voorlichting

April startte aan de nete waar we een potentiele
aankoop gingen bekijken

Vanaf 20 april keken we terug
naar plantjes

We sloten de maand af bij de
moerasviooltjes in het Hobos

We waren mei gestart en het moest juist
zijn

Op 11 mei gingen we luisteren en
kijken naar de boomkikkers

Op 18 mei waren er die heimwee kregen naar
hun legerdienst

Een rustige wandeling in het Hageven sloot mei af

Zo begon juni zogezegd omwille van de regen!

Op 8 juni gingen we in het Hobos terug op zoek naar de Franse
aardkastanje en met succes

Averbode bos en hei zag er op 15 juni zo uit!

Rutger leerde ons
dit jaar op 4
wandelingen wat
meer over grassen

Op 29 juni was het speciallekes zoeken op de terril in
Waterschei

Op 6 juni kwamen onze vrienden van het SAP clubje
op bezoek en werd er nog lang nagepraat over
plantjes (?)

Op13 juni waren we terug met Rutger op stap
om alles te leren over grassen

Op 20 juni vonden we deze grondster langs een
wegberm

Een slobkous moet soms risico’s nemen

Ook augustus startte in een natte heide

Op 10 augustus stond de wilde kamperfoelie ons toe
te lachen

Op 17 augustus waren we te gast in de Holen. Altijd
weer de moeite waard

Ja drijvend fonteinkruid groeit nu eenmaal niet in de wei!

Op 31 augustus werd het plantenseizoen gezellig
afgesloten

Op 7 september kropen we op de uitkijktoren om de herten te
horen burlen en we waren er niet alleen

Op 13 september liepen we tussen de herfstijlloos

Het werd stilaan tijd voor de paddenstoelen

Maar op 29 september vonden we enkel dit “kunstwerk”

Bij gemis aan veel paddenstoelen waren
we bij de start van oktober blij met dit
aziatisch gedeukt lieveheersbeestje

Op 11 oktober vonden we deze witte
koraalzwammen

En op 17 oktober deze zeedenmycena

Op 24 oktober leerde Richard ons dat deze
knolvoettrechterzwam een echt waterreservoir bij
heeft

sphaeropsis sapinea op dennenappel NP was een minder
leuke vondst

Op 8 november kon je moeilijk naast deze
knotszwammetjes kijken

Op 15 november was het werken geblazen in
het sparrenbosje

Op 22 november moest je opletten om geen gele ridderzwammen plat
te trappen

Met deze gele oesterzwam sloten we de maand af

Op 6 december stonden we oog in oog met
den dodendraad

Op 13 december determineerden
we dit als kopjesbekermos

Op 20 december kwamen we deze
kerstversiering tegen

Op 27 december liet Theo ons een ander stukje van
den Brand zien en werd het slobkousjaar afgesloten

