
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg3 

 

 

Ze zijn het al zo gewoon dat ik er niet bij ben dat ze spontaan tekst beginnen sturen voor de nieuwsbrief. 

Toch van harte bedankt Ine, Luc en Nicole: 

 

Hoi Jan, 

 

Mullemer Bemden; een mooie afsluiting van het plantenseizoen van 2013. 

Met een enthousiaste groep op pad, kwamen we onvermijdelijk 'Munt' tegen 

maar zagen ook Grote pimpernel in de berm. 

 

Langs de Dommel hoorden we een ijsvogel en roken er de Grote stinkzwam, 

en omdat Nicole het gebied al verkend had, ook andere leuke soorten als:  

roze stinkzwam, witte koraalzwam, okergele gordijnzwam en regenboogrussula. 

 

Tijdens een pint in de milieuklas te Peer nog wat nakaarten 

 en alvast plannen maken voor het volgende seizoen. 

 

gr.Ine 

 

 

Hallo 

  

Kleverige  zwam van gisteren is : Okergele gordijnzwam. 

Eerst zijn de plaatjes paarsachtig, daarna worden ze roestbruin door de sporen. 

  

Nicole 

 

Hoi 

  

Twee munten, een van de balkenbemden (=b) van de maandagavond wandeling deze week met Annemie en 

Hugo, en de munt van de mullemerbemden (=m). 



Eerst even resumeren, de kransmunt heeft in onderscheidende kenmerken slipvormige kelktanden 

meeldraden komen niet boven de kroonbuis uit de schijnkransen komen voor tot in de top en in de kelk is 

een afstaand behaarde ring te zien. 

voor de akkermunt, driehoekige kelktanden, meeldraden komen boven de kroonbuis uit, de twee bovenste 

paar bladeren zonder schijnkrans en  de keel van de kelk is liggend  behaard of kaal.  

-De  meeste kelktanden van m en b zijn slipvormig of toch de slipvormigste die ik tot nu toe gezien heb. 

-De beharing in de keel van de kelk is voor beide duidelijk  afstaand behaard. 

-Voor b zitten de schijnkransen of toch de aanzet tot in de top en voor m tot het derde bladpaar vanaf de 

top. 

-De meeldraden komen min of meer net wel of niet boven de kelkbuis uit, maar zijn van m wel beter 

ontwikkeld. 

Besluit: de munt van de mullemerbemden  staat het dichtste bij de aarmunt maar beiden zijn volgens onze 

determinatie wijze kransmunten. 

Het is wachten op een volgend seizoen om eens een raszuivere aarmunt te vinden. 

  

  

groeten 

  

Luc  

 

Wat zou ik daar nog kunnen aan toevoegen! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Jan 

  

  

   



Het najaarsprogramma van de slobkousjes: 
 

 

Zoals intussen gebruikelijk gaan we elke dinsdagvoormiddag wandelen van 9:00 uur tot 11:30 uur. 

Waar we naar toe trekken spreken we de week vooraf af en delen we mee via de nieuwsbrief. 

 

We starten hiermee op dinsdag 24 09 en wandelen dan in de Lozerheide. 

We komen samen om 9:00 uur op de parking langs de Lozerstraat in Lozen: 

 
 

 

 



Elke twee weken komen we samen voor de determinatieavond. 

Tot eind december doen we dit in de milieuklas in Peer. Vanaf januari 2014 gaan we weer naar de Wulp in 

Neerpelt. 

We starten telkens om 19:00 uur en stoppen als we het moe zijn. 

Iedereen kan in functie van het lopende thema (paddenstoelen, mossen) materiaal meebrengen om te determineren. 

 

De eerste determinatieavond gaat door op woensdag 25 09 vanaf 19:00 uur in de milieuklas 

in Peer naast de kringloopwinkel aan de steenweg Wijchmaal . 



 

 LEUKE PLAATJES  

 

 

koraalzwammetjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de rose stinkzwam 

 

 

 

 

 

 

 

de grote stinkzwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

voor en na 

Waarom staat die frisdrank zo op de voorgrond??????? 



We zagen: op 11 09 

Mullemer Bemden 

11/09/2012 

   akkerdistel grote kattestaart pitrus zomereik 

akkerviooltje grote pimpernel rapunzelklokje zwaluwtong 

amerikaanse eik grote weegbree ratelpopulier zwarte els 

amerikaanse vogelkers haagwinde reuzenbalsemien zwarte nachtschade 

avondkoekoeksbloem harig knopkruid ridderzuring 

 bijvoet harig vingergras riet 

 bitterzoet hazelaar rietgras 

 boerenwormkruid heermoes robinia 

 bosveldkers herderstasje ruwe berk 

 brede stekelvaren hondsdraf ruwe smele 

 canadese fijnstraal hondspeterselie smalle weegbree 

 driekleurig viooltje hop sporkehout 

 duizendblad hopklaver stinkendegouwe 

 eenstijlige meidoorn italiaans raaigras straatgras 

 engels raaigras jacobskruiskruid tuinjudaspenning 

 gekroesde melkdistel klein kruiskruid varkensgras 

 gelderseroos klimop veldzuring 

 gele lis kransmunt vertakte leeuwentand 

 gewone berenklauw kropaar vogelmuur 

 gewone braam kruipende boterbloem vogelwikke 

 gewone engelwortel kweek watermunt 

 gewone esdoorn madeliefje watermuur 

 gewone hennepnetel melganzenvoet waterpeper 

 gewone hoornbloem moerasspirea wijfjesvaren 

 gewone vlier moeraswalstro wilde kamperfoelie 

 gewoon struisgras paardebloem spec- wilde lijsterbes 

 gewoon timoteegras paarse dovenetel wilg spec 

 glanshaver peen wolfspoot 

 grote brandnetel perzikkruid zachte berk 

  



Wetenswaard 

 

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php 

Een link voor plantenliefhebbers 

 

 

We geven ook graag het programma van C6 mee: 

Donderdag 19 september 17:30 uur, C6-23-12 Dessel. Afspreekpunt: Schans 16, Dessel (= bij Sluis) 

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php
https://maps.google.be/maps?q=schans+16,+dessel&hl=nl&ll=51.229866,5.139713&spn=0.00907,0.026157&sll=51.229732,5.138147&sspn=0.00907,0.026157&t=h&hnear=Schans+16,+Dessel+2480+Dessel,+Antwerpen,+Vlaams+Gewest&z=16

