
SLOBKOUSNIEUWS 05 jrg2 

Dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari 

 

Op dinsdag  gingen Ine, Nicole, Isabelle, Madeleine, Luc 

en Jan op wandel in Mullemerbemde Peer. De sneeuw 

verstopte planten en mossen maar het landschap was 

des te mooier. Twee Tinkers kwamen ons vriendelijk 

groeten.  

 
Over hen vond ik volgende toelichting op het internet 

De Tinker!    
  
Waar komen ze vandaan? 
De Tinker komt uit Ierland. Eigenlijk is het daar niet eens een echt ras. Arme boeren die niet meer in hun 

boerderij konden wonen gingen rondtrekken. En voor dat rondtrekken hadden ze paarden nodig. De 

mensen in Ierland waren niet zo gek op bonte paarden dus die waren lekker goedkoop voor de arme 

mensen. Die rondtrekkende mensen noemden de dieren "Tinkers". En daar heeft de Tinker zijn naam dus 

ook aan te danken. Ze worden verder ook wel Ierse Cob genoemd. 

 

 



Na de wandeling gingen we op verkenning in de milieuklas. Echt wel een leuk en technisch goed uitgerust 

lokaal. Daar komen we meer dan waarschijnlijk met de slobkousjes wel terug voor een activiteit. Ine doet 

alvast navraag naar de modaliteiten 

 

Op woensdagavond bleven veel slobkousjes blijkbaar thuis lekker bij de warme stoof want Ine, Pierre en 

Luc waren de enigen om de mossen onder de loepe te nemen. Niet onverdienstelijk trouwens te zien aan 

het verslag van Ine: 

Hoi Jan, 

 

Woensdagavond waren we met 3 Luc, Pierre en ikzelf, 

 

we hebben meegebrachte mossen gedetermineerd met de Beknopte Mosflora 

riempjesmos zie foto's 

geplooid snavelmos 

luc probeerde nog wel tevergeefs een groepsfoto tot stand te brengen 

tegen 9 uur weer naar huis gegaan 

 

 en de foto’s van Luc die je verder kan bewonderen bij de mooie plaatjes. 

 

Morgen dinsdag 7 februari 2012 ga ik weer gewoon wandelen op ’t 

Plat en Hobos. Wie me wil vergezellen is van harte welkom. Ik 

vertrek stipt om 9:00 uur op ’t Plat op de parking aan het einde van 

de Palisstraat (bij de schapenstal) 

Donderdag 9 februari om 19:30 uur start in de Wulp de 

mossencursus van BRYOLIM. 

Omdat verschillende slobkousjes hiervoor hebben ingeschreven 

zullen we deze en volgende weken geen eigen determinatieavond 

houden. 

Voormiddagwandelingen gaan mogelijk nog wel door maar daarvan 

houden we je via onze nieuwsbrief wel op de hoogte. 

We starten onze eigen determinatie terug op 29 februari (met dank 

aan het schrikkeljaar). 

Met vriendelijke groeten 

 

Jan



AANDACHT: Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar voor onze cursus 

“Composieten en schermbloemigen”! Niet wachten met inschrijven als je wil deelnemen of 

familie of vrienden wil aanzetten tot deelname. 

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


Mooie plaatjes 

geplooid snavelmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

geplooid snavelmos blad 

 

 

 

 

 

 

                                                geplooid snavelmos bladrand 

 

 



riempjesmos 

 

                                                                  bladcellen van het riempjesmos 

 

 

bladplooien 

 

 

 



riempjesmos takjes 


