
 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 11 jrg3 

De wandeling van 26 maart was bedoeld als een  verkenning van een deel van kilometerhok c7 51 24. Nicole heeft 

immers aan LIKONA toegezegd dat ze dat hok zou inventariseren dit jaar. Isabelle, Ine, Albert, Zee, Ivo en Jan wilden 

daarom een helpende hand toesteken. Verkennen wou in dit geval zeggen ongebaande paden betreden langs de AA 

beek en dat liep uiteindelijk minder goed af voor een moedige slobkous. Gelukkig kreeg ik wat later een smsje dat een 

warme douche en de goeie wasmachine volstonden om de wonden te likken. 

Al bij al werd het wel een mooie wandeling maar wel geen gebied om moederziel alleen in rond te lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de groeten van Jan 

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

 



De volgende twee weken houden de Slobkousjes paasvakantie en 

gaan we wat meer aandacht geven aan kinderen en of kleinkinderen. 

 

Voor wie echt de natuur in wil kunnen we de Natuurpuntwandeling in het 

militair domein aanbevelen. Een buitenkans om daar eens te komen. Ge moet 

wel vroeg uit de veren want Bèrke start al om 8:00 uur  

Dag (of ½ dag)-uitstap naar “Het Militair Domein” te Helchteren (ism met NP-

Hechtel-Eksel) 

Leiding: Albert Geuens. 

Samenkomst: om 8.00 uur op de parking van A.V.T. (Atletiekvereniging 

Hechtel), 

de eerste weg ten zuiden van het ronde punt ten zuiden van Hechtel op de 

oude baan Eindhoven-Hasselt. 

Bij deze daguitstap bestaat de mogelijkheid om rond de middag af te haken. 

Drank en/of versnapering is wel gewenst en zelf mee te nemen. 

 



Dinsdag 16 april vliegen we er terug in en starten onze speurtocht naar de 

voorjaarsbloeiers. Hopelijk zijn ze er dan al! 

Dit jaar blijven we in eigen land en gaan we rondneuzen in het Watervalbos. 

Wie er meer wil over weten moet maar eens volgende link gebruiken: 

http://www.limburgs-landschap.be/natuurgebieden_detail.asp?taal=nl&r=JOMRQQR4&g=JMNRHMFOO 
 

We starten om 9:30 uur stipt op de parking van  het Sint Gertrudisplein in 
Beverst (naast de kerk). Vandaar gaan we dan nog een klein stukje carpoolen. 

 

 

Op woensdag 17 april geven we dan het officiële startschot van ons 

plantenseizoen. We wandelen in de omgeving van de schans in 

Eksel. 

We starten stipt om 18:30 aan het wandelbord van Natuurpunt in de 

Schansdijkstraat in Eksel (vlak bij de kruising met het fietspad). 

 



Plaats voor leuke plaatjes: 

 

 

En dat meneerke 

maar hopen dat we 

kwamen zeggen dat 

die boom zou worden 

weggehaald. Wat een 

teleurstelling voor de 

man! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons interesseerde enkel die prachtige reuze  harslakzwam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het bleef niet bij deze ene joekel! paddenstoelen en plantjes die we gezien hebben : 

  

harslakzwam 

platte tonderzwam 

gerimpelde korstzwam 

oranje druppelzwam 

gewoon elfenbankje 

gele trilzwam 

roze raspzwam 

  

leuke plantjes : 

klein hoefblad in bloei 

paarse dovenetel in bloei 

maagdenpalm in bloei 

dotterbloem 

speenkruid 

gelderse roos  met bessen 

zachte berk 

schietwilg 

bandwilg 

 



Deze mooie exoot is de Salix udensis ‘Sekka’ 

 Omschrijving 

De Bandwilg, Salix udensis 'Sekka' (of 

‘Setsuka’), is een mannelijke cultivar van een uit 

Japan afkomstige struikvormige wilg die hier 

sinds de jaren ’50 van de vorige bekend is . Hij 

komt hier en daar in België en Nederland zelfs 

verwilderd voor.  

Het is een zeer decoratieve wilg die vooral 

gekweekt wordt voor de attractieve gedraaide, 

glanzend rode takken in de winter die vaak aan 

de uiteinden bandvormig zijn vergroeid 

(fasciatie). De takken moeten geregeld 

teruggesnoeid worden om de rode kleur en de 

aparte vorm te behouden. De takken worden veel 

gebruikt bij Japans bloemschikken. Ook het 

lichtgroene blad dat in de herfst fel geel 

verkleurt, is zeer sierlijk. 

 

 

 

 

We hebben wel een bloemetje 

gezien alhoewel dit klein 

hoefblad meer goesting had om 

van de kou terug in de grond te 

kruipen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een mooi zicht op de berensheidemolen 

 



 

Hier waren we nog met 6! 

 

 

Maar na wat evenwichtsoefeningen???????? 

 

 



 

Een sfeerbeeld van de huidige lente!!!!!!!! 

 

Wie nog mooie plaatjes wil zien: 

Dag allemaal, 
 
De foto-impressie van de maand maart staat ondertussen op de website. 
Ik hoop dat jullie dit kunnen doorgeven aan de andere slobkousjes. 
http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm (kijk naar de vermelding NEW) 
 
Alle aanvullingen en verbeteringen zijn natuurlijk meer dan welkom. 
 
Groetjes, 
Jean-Claude 

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

