
SLOBKOUSNIEUWS 01 jrg2 

Woensdag 4 januari 2012 

De kop is er af. Ons slobkousnieuws is intussen aan zijn tweede gaargang toe en gezien ik nog van 

niemand de boodschap kreeg dat we er beter mee stoppen gaan we lustig op ons elan voort. 

Ik kon niet aanwezig zijn op de eerste determinatieavond spijtig genoeg want het was weer behoorlijk 

boeiend blijkbaar. De mensen van BRYOLIM konden waarschijnlijk moeilijk geloven dat er bij de 

Slobkousjes zo’n grote belangstelling is voor mossen en kwamen zelf maar eens poolshoogte nemen. 

Als ik de foto’s bekijk en twaalf aanwezigen tel, kunnen ze enkel overtuigd weggegaan zijn. Omgekeerd zijn 

de aanwezige Slobkousjes achtergebleven met de overtuiging dat de komende cursus mossen zeer nuttig 

zal zijn. Voor wie zich wat wil voorbereiden op deze cursus, en zelf wat theorie over mossen wil napluizen, 

voorzien we wat nuttig tekstmateriaal samen te brengen tegen de volgende determinatieavond van 18 

januari.  In de periode dat de cursus loopt zullen we ook de activiteit van de slobkousjes hieraan wat 

aanpassen. 

Meer hierover in de volgende nieuwsbrieven. 
 
 
Jan 

 

AANDACHT: De inschrijvingen voor onze cursus “Composieten en schermbloemigen” 

lopen al vlot binnen. Wil je graag deelnemen en profiteren van het gunstaanbod van 20€ 

voor slobkousjes wacht dan niet te lang! Eens we twintig deelnemers hebben moeten we 

afsluiten omdat anders de groep te groot wordt. Het zou jammer zijn dat we slobkousjes 

moeten weigeren omdat ze wat lang talmden met hun inschrijving. 

Hoe inschrijven: 

Geef naam en adres via mail of telefoon door aan : Jan leroy, mail: jan.leroy@skynet.be tel: 

0474/735911 en schrijf de deelnameprijs over op nr BE22 7450 3999 0947  van 

WERKGROEP DE SLOBKOUSJES 

Als de deelnameprijs op de rekening staat ben je ingeschreven 

mailto:jan.leroy@skynet.be


Woensdag 11 januari 2012 komen we terug samen in Overpelt  op de 

parking aan het einde van de Palisstraat (bij de schapenstal) voor 

een wandeling en mossenzoektocht op het Plat.  

We hopen u talrijk te zien 



Mooie plaatjes 

Boskronkelsteeltje 

 

Bladtop van het boskronkelsteeltje 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knikmos 

 

Bladcellen van knikmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De grote middelen werden ingezet 

 

 

 


