SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg3
We hebben onze najaarsactiviteit gestart met een wandeling op Lozerheide op dinsdag 24 september en een
determinatieavond op woensdag 25 september in de milieuklas in Peer. Maar daarover hebben jullie nog een
nieuwsbrief tegoed want er valt wel wat over te vertellen.
Deze week trokken Pierre en Rina, Luc, Zee en Yvo en ikzelf op dinsdag 1 oktober naar de plateaus en het Hageven.
Bij aanvang was het een beetje aan de frisse kant maar gaandeweg was het zonnetje van de partij en werd het
heerlijk wandelweer.
Er was weer heel wat fraais te zien maar dat wordt verder duidelijk bij de mooie plaatjes. Hierbij alvast dank aan Luc
voor het gedane huiswerk op enkele twijfelgevallen.
In deze nieuwsbrief moet ik plaats maken voor treurig nieuws.
We vernamen immers het overlijden van Guido van den Boom, de partner van Ine Reynders.
Ik neem aan dat ik in naam van alle slobkousjes Ine veel sterkte mag toewensen bij de verwerking van deze
ingrijpende gebeurtenis.

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.
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.

Volgende dinsdag 8 oktober gaan we wandelen in de omgeving van Berenheide op de
grens tussen Peer en Meeuwen.
Afspraak om 9:00 uur op de parking van doe het zelf Jansen Peerderbaan 45
3670 Meeuwen-Gruitrode
Volgende woensdag 9 oktober is er dan weer determinatieavond in de milieuklas in Peer
vanaf 19:00 uur. Wie paddenstoelen heeft om te determineren kan ze meebrengen.
Zorg er wel voor dat je zoveel mogelijk informatie hebt over de vindplaats van je
paddenstoel. Belangrijk is bij voorbeeld bij welke boom ze staan of staan ze in grasland.
Breng indien mogelijk een foto mee van de omgeving waar je hem vond. Het maakt de
determinatie een stuk zekerder.

LEUKE PLAATJES

Volgens Luc zijn huiswerk
is dit de echte tolzwam

Onderaan ziet die er zo uit

nog volgens Luc is dit de paarse
dennezwam onderaan

en bovenaan

Dit zou het tweekleurig elfenbankje zijn bovenaan

en onderaan

onder de bino zie je dan dit

De bruine ringboleet in zijn omgeving gefotografeerd dankzij Yvo

Koningsmantel

een vermiljoenhoutzwam

tweekleurige fopzwam

deze jongen kon het wel vinden gezellig op de arm bij Rina

Wetenswaard

http://www.kvmv.be/
De koninklijke vlaamse mycologische kring heeft een nieuwe website

