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Ook deze week bleven de Slobkousjes niet in hun kot maar trokken ze onze mooie natuur
in. We geven graag mee wat ze beleefden.
Tegen je deze nieuwsbrief goed hebt gelezen zijn we december. Tijd dus om met zijn allen
op zoek te gaan naar de echte volhouders van bloemen die nu nog volop in bloei staan.
Stuur me zeker je foto’s.
Groeten van Jan en hou je gezond!
Luc trok vandaag nog eens op pad en stuurde volgend verslagje en bijhorende foto’s
Dag Jan
Op de valreep nog een verslagje van deze namiddag wandeling op de Haarterheide. Toch nog veel frisse
paddenstoelen gezien maar vannacht voorspellen ze -6°C, volgende week een mossenwandeling denk ik.
Groeten Luc

Rla spussuec

Gele ringboleet

Witte kluifzwam

Gewone krulzoom

levermelkzwam

gewone zwavelkop

gewoon elfenbankje

geweizwam

ruig elfenbankje

waaiertje

schubbige fopzwam

berkenzwam

boompuist

Nicole was ook weer op pad
Op zwarte els in de Dommelvallei zag
ik dit veelkleurig exemplaar van het
Loodkleurig netplaatje.

Op weg naar het koersels kapelle stonden
XL-parasolzwammen lang het fietspad.
Groetjes Nicole

Paul was ook al van die joekels tegen het
lijf gelopen
Dag Jan,
Op wandel in de Kolis kwamen we deze Grote
Parasolzwam tegen.
Groeten, Paul

Ine ging deze keer de filosofische toer op
Hoi Jan,
Naast wat Freud, een luchtje en een bloemetje (speciaal voor Isabelle) ook nog
-Geel hoorntje

Tweekleurig elfenbankje.

En Rankende helmbloem alvast voor het noteren van
bloeiende plantjes voor de eindejaarsperiode.
Groeten Ine.

Verslag van Peter voor de Slobkousjes van ma 23/11 t.e.m. zo 29/11:
Gezien ik bij een klant moest zijn in Schoten, ben ik even een kijkje gaan nemen op het kerkhof. Niet echt iets
speciaals gezien. Wel leuk was bijvoorbeeld het plat dambordje maar er waren ook nog andere korstmossen die
plezant waren:

Gelobde citroenkorst

Stoffige citroenkorst

Plat dambordje
Dan ben ik ook nog op geheime missie geweest: Het geheim kerkhof in Hechtel. Normaal gezien mag je hier niet
komen (militair domein) maar blijkbaar wordt bezoek door gewone burgers gedoogd. Ik wist dat niet dus heb ik
kilometers gewandeld om er via omwegen toch te geraken… Ter plaatse vertelden bezoekers me dat er een tijdje
geleden nog een aflevering was geweest op vrt nieuws (link: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/08/het-geheimkerkhof-en-executieoord-van-verzetstrijders-toegan/ )
Op het kerkhof zelf zijn vele mooie voorbeelden van de rode kalksteenkorst te zien. Langs de verharde weg naar het
kerkhof zijn er heem mooie voorbeelden te zien van het roestbruin schorssteeltje en het gewoon schubjesmos.

Rode kalksteenkorst

Gewoon schubjesmos

Roestbruin schorssteeltje
Er bloeien daar ook nog bloemen !!!!!

Bezemkruiskruid
En om aan te geven dat ik niet enkel op kerkhoven mijn tijd slijt, heb ik thuis in mijnen hof ook nog naar de maan
gekeken. (alhoewel een kerkhof toch wel een beetje met de hemel te maken heeft indien je braaf geweest bent
natuurlijk

)

Dit is een foto van de maan op 26 november 2020. De maan staat steeds met dezelfde kant naar ons gericht dus dit
lijkt saai maar door de veranderende lichtinval van de zon op de maan (maan, aarde en zon draaien gezellig rond
elkaar) wordt er door de schaduwwerking steeds een ander deel van de maan geaccentueerd. Deze keer heb ik de
krater Copernicus uitgekozen. Copernicus is een inslagkrater met een diameter van +/- 93 km en is +/- 3,7 km diep. In
het midden van de krater zie je wat bergen. Deze zijn +/- 700 m hoog. Deze krater is redelijk recent en dat wil zeggen
iets jonger dan 1 miljard jaar ! De krater links onder op het detailbeeld is Reinhold (diameter +/- 42 km).

Maan op 26/11/2020

Detail van Copernicus

Groetjes,
Peter

Uit de reactie op de vorige nieuwsbrief blijkt trouwens dat Peter er weer een fan bij heeft.

