SLOBKOUSNIEUWS 35 jrg8
Met 19 waren ze voor de afsluiter van het plantenseizoen. Pat, Pierre, Luc, Isabelle, Jan, Yvo, Zee, Josse,
Yvonne, Annemie, Hugo, Joke, Jozefa, Fons, Nicole, Guido, Dick, Ine volgden onze gids van de dag Theo
langsheen en over de Zwarte beek. Ook bij deze wandeling kregen we van Theo uitgelegd hoe er aan beheer
werd gedaan en wat ze daarmee beogen. Te zien aan de jungle waar we soms doorheen moesten hebben ze
nog werk te doen, maar prachtig wordt het zeker en terugkomen doen we zonder twijfel.
Na onderweg nog genoten te hebben van een fikse regenbui die het stof van onze buitenkant spoelde waren
we blij door Krista met open armen ontvangen te worden in de Katershoeve waar we ook het stof aan de
binnenkant konden doorpoelen.

Volgende dinsdag 4 september starten we de najaar wandelingen in de voormiddag.
We starten om 9:00 uur op de parking van de kanotochten op de Dommel in de
Tussenstraat in Neerpelt. Het stuk tussen de N71 en het kanaal.

Jan Leroy

WE ZAGEN
De verhalen van Theo waren zo boeiend dat er weinig tijd overschoot om aandacht te
geven aan alle plantjes die we onderweg tegenkwamen.
De lijst is daarom heel beperkt gebleven.
Maar we hebben wel genoten van wat er allemaal te zien was.
Wetenschappelijke naam
Persicaria minor
Chenopodium polyspermum

Naam
Kleine duizendknoop
Korrelganzenvoet

Soortgroep
plants
plants

Gymnopus dryophilus

Gewoon eikenbladzwammetje

mushrooms

LEUKE PLAATJES:

Met 19 slobkousjes werd het een leuke afsluiter van ons plantenseizoen.

Deze foto kreeg ik van Luc om te bevestigen dat het wel degelijk om korrelganzevoet ging. Alsof we ooit zouden
getwijfeld hebben aan Luc zijn determinaties op het terrein!

Deze kleine duizendknoop hadden we voordien nog niet dikwijls tegen gekomen. Hier aan de zwarte beek staat hij
massaal.

Een slobkous moet soms wat avontuurlijk aangelegd zijn.

ook altijd aandachtig luisteren naar de gids

en af en toe tegen een dikke druppel regen kunnen

Je kan wel genieten van prachtige landschappen

Deze weelderige hop deed ons al verlangen naar een goeie pint

Die hebben we ook gekregen van Krista in de Katershoeve maar geen van onze vaste fotografen stuurde me daarvan
een foto. Waren ze te genant?

