
 
 
 
 
SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg9  
 

Vijf Slobkousjes gingen heel discreet op verkenning in de Riebosser heide. Het was een fijne wandeling met een 

lekker zonnetje en wat leuke waarnemingen. Maar om de discretie ten top te voeren en dus geen sporen achter te 

laten zullen jullie het deze keer moeten stellen zonder mooie plaatjes en lijstjes! 

Daarmee hebben we wat meer plaats voor wat aankondiging want de lichenenwerkgroep komt naar Noord Limburg 

en dat willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan. 

We ruimen dan verder ook graag wat plaats in voor de agenda van hun wandelingen. 

 

 

Jan Leroy 

 

Volgende DINSDAG  17 09 2019 gaan we op verkenning in het Hagenven. 

Als de paddenstoelen nog op zich laten wachten vinden we daar zeker wat ander fraais 

voor een aangename Slobkouswandeling. 

We komen samen om 9:00 uur aan de Wulp 

 

 
  



 

 

Nieuwe excursies te Noord-Limburg 2019  

 

• Zaterdag 28 september: excursie te Bree kerkhof  

o Samenkomst: Witte torenstraat 3960 Bree, ingang van het kerkhof 

o 10:30-17:00 (kilometerhok: c7-43-23 )  

 

• Zaterdag 5 oktober: excursie 'In den brand'  

o Samenkomst: parking op 'kruispunt' tussen de Sint Lambertusstraat, 

Hoogstraat en Kamertstraat. Hechtel-Eksel 3940 

o 10:30-17:00 (kilometerhok: te bepalen op locatie) 

 

• Zaterdag 19 oktober: excursie te Meeuwen-Gruitrode  

o Samenkomst: Dorpsstraat 51 (Sint-Martinuskerk) 

3670 Meeuwen-Gruitrode 

o 10:30-17:00 (kilometerhok: c7-52-33 ) 

 

• Zondag 27 oktober oktober: excursie te Oud kerkhof Hamont  

o Samenkomst: Brouwersstraat, 3930 Hamont-Achel 

o 10:30-17:00 (kilometerhok: c7-12-23 )  

 

• Zondag 10 november : duo excursie met Bryolim te 'Witte berg'  

o Samenkomst: parking van het Chiroheem (Chiro jongens Achel), 'Witteberg' 

straat 3930 (Hamont-)Achel 

o 09:00-16:00 (kilometerhok: c7-11-11, eventueel ook nog  c6-18-22) 

 
 

 

Nieuwe determinatie/microscopie avonden 2019  

 

• Donderdag 24 oktober   

o Samenkomst: Provinciaal natuurcentrum (PNC) Craenevenne 86, 3600 Genk 

o 19:00-22:00  

o Microscopen voorzien 



 

 

• Donderdag 14 november   

o Samenkomst: Provinciaal natuurcentrum (PNC) Craenevenne 86, 3600 Genk 

o 19:00-22:00  

o Microscopen voorzien 

 

 
Dat er nu al Slobkousjes zot zijn van korstmossen bewijst onderstaande foto. 

 

 


