
SLOBKOUSNIEUWS 49 jrg2 

Zeven slobkousjes gingen in den Brand op pad met Theo. De twee fotografen in het gezelschap hadden wel alleen 

oog voor de paddenstoelen en de plantjes dus geen slobkousjes op de foto deze keer. Naast de paddenstoelen werd 

deze keer uitgebreid uitgekeken naar ijslands mos. En we vonden het in overvloed zeker in de buurt van de 

sportterreinen. Onze vriend Theo wacht heel wat werk om dit alles netjes in kaart te brengen! 

Op woensdag schoven ze met zijn vieren rond de tafel om wat bijzondere exemplaren van de wandeling eens van 

dichtbij te bekijken. 

Wie er niet bij was of wil nagenieten van de vondsten tijdens de wandeling krijgt een voorsmaakje bij de mooie 

plaatjes maar kunnen we zeker de volgende uitnodiging aanbevelen: 

Dag allemaal, 

 

Waarschijnlijk één van de laatste foto-impressies van het jaar, kijk maar even in de kolom "algemeen" bij 

Excursies December 2012 (Slobkousjes) met de vermelding NEW, het verslag van de excursie van vorige 

dinsdag. 

 

http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm 

 

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom. 

 

groetjes, 

Jean Claude 

 

 

 

Met de groeten van Jan 

jan.leroy@skynet.be     GSM 0474 73 59 11 

 

http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm


Het paddenstoelenseizoen loopt voor ons nu echt wel op zijn laatste pootjes. 

Tijd om stilaan de omschakeling te maken naar de mossen. 

Volgende dinsdag gaan we daarom nog eens een kijkje nemen in de Winner 

voor een stevige winterwandeling. 

We komen samen op dinsdag 11 december om 9:00 uur aan het kapelletje op 

de splitsing Overpelterbaan en Winnerstraat. Daar is wel weinig 

parkeermogelijkheid maar we kunnen van daar eventueel nog naar een betere 

startplaats wat verder. 

 

 

 

 



We zagen: 

Gezien op dinsdag   Determinatie op woensdag 
      

aardappelbovist   botercollybia 

bleekgele russula   bruine satijnzwam 

Dennenbloedzwam   dennenkleefsteelmycena 

Dennenkleefsteelmycena   dennenvlamhoed 

Dennenvlamhoed   gele ridderzwam 

Geelwitte russula   gewoon donsvoetje 

Gele korstzwam   gewoon elfenbankje. 

gele ridderzwam   graskleefsteelmycena 

Gele trilzwam   oesterzwam 

Gestreepte trechterzwam   rosse melkzwam 

Gewone botercollybia   ruig elfenbankje 

Gewone krulzoom   slanke anijstrechterzwam 

Gewoon donsvoetje   valse hanekam 

Gewoon elfenbankje   winterhoutzwam 

Graskleefsteelmycena   zwavelkop 

Grijze buisjeszwam     

Grijze mycena     

Groot mosklokje     

Helmmycena     

Levermelkzwam     

Melksteelmycena witte var.     

Muizenstaartzwam     

Okermosklokje     

Oorlepelzwam     

Paardenhaartaailing     

Paarse korstzwam     

Papilmycena     

Plooivoetstuifzwam     

Rossige melkzwam     

Slanke anijstrechterzwam     

Valse hanenkam     

Winterhoutzwam     

Wit oorzwammetje     

Zandkaalkopje     

Witte melksteelmycena     
 

  

  

 

 



Leuke plaatjes 

Okermosklokje 

     Schubbige fopzwam 

 

Witte melksteelmycena 

 

 

   Winterhoutzwam 

 

Gewoon donsvoetje 

 

 



Rood bekermos en Rafelig bekermos 

 

 

 

 

Ijslands mos tussen open 

rendiermos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een prachtig mossen en korstmossentapijt in de Hechtelse duinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP het duinzand aan de rand van de kruin van deze zomereiken heb je het 

meeste kans om ijslands mos terug te vinden 


