Mededelingen

Cristella-weekend najaar 2012
Het najaarsweekend van de Cristellawerkgroep vindt plaats van 2-4 november 2012 in NWOverijssel (Wieden en Weerribben).We zullen daar eendenkooien en moerasbosjes bezoeken.
Het weekend is vooral gericht op korst- en gaatjeszwammen, maar er wordt ook gekeken naar
asco’s en slijmzwammen. Er is nog zeer beperkt ruimte voor belangstellenden. Neem voor
informatie contact op met Mirjam Veerkamp (0343-551905, veerkamp.berg@planet.nl).

Buikzwammendag 2012
Zaterdag 10 of 17 november 2012
Op zaterdag 10 of 17 november 2012 organiseert de Wetenschappelijke Commissie een
BUIKZWAMMENDAG. Op het moment dat de Coolia naar de drukker moet is de datum en
de locatie helaas nog niet bekend. Voor de definitieve datum en locatie verwijzen we naar de
website van de NMV en naar het oktobernummer van Coolia. Het doel van deze dag is om
geïnteresseerden een overzicht te bieden van zoveel mogelijk Nederlandse buikzwammen.
Leo Jalink zorgt voor de inhoudelijke begeleiding.
De dag begint om 10.30 uur met een inleiding door Leo Jalink. Daarna kunnen de meegebrachte collecties bekeken en vergeleken worden. Er zullen enkele microscopen aanwezig
zijn, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen microscoop meenemen. ’s Middags is er een gezamenlijke vondstbespreking. Einde tegen 16.00 uur.
Deelname is gratis voor leden van de NMV, maar u moet zich wel voor 1 november aanmelden (bij Mirjam Veerkamp, liefst per e-mail, veerkamp.berg@planet.nl). We gaan ervan
uit dat de deelnemers zelf actief buikzwammen verzamelen voor deze dag. Buikzwammen
blijven lang goed, dus u kunt nu al met verzamelen beginnen.
Namens de Wetenschappelijke Commissie
MirjamVeerkamp en Nico Dam

Te Koop aangeboden
Te koop aangeboden: “Mycologia” 70-102 (1978-2011), waarvan de delen 70-85 zijn ingebonden (2 delen per jaargang), alles in smetteloze staat. “Persoonia” 1-10 (1959-1980),
ingebonden, in prima staat. Ieder serieus bod wordt in overweging genomen.
Joost Stalpers, Torenlaan 43, 3742 CR Baarn, e-mail: jastalpers@hotmail.com
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