BOEK, Boek, Boek.....
Een rubriek, onder redactie van de redactie, met korte meldingen van nieuwe myologische
boeken (sensu lato). Hier geen recensies, de rubriek is slechts bedoeld om u op de hoogte te
houden. Vermelde prijzen zijn richtprijzen, zonder (soms aanzienlijke) verzendkosten.
Deze keer een aantal boeken voor wie het verder weg wil zoeken.
A.A.R. de Meijer (2009). Notable macrofungi from Brazil’s Paranã pine forests. Embrapa forestry,
Colombo, Brazilië. Een beetje ver weg, maar de auteur heeft wortels in Zeeland.
D.E. Binion et al. (2008). Macrofungi associated with oaks of Eastern North America. West Virginia
University Press, USA. ISBN 978-1-933202-36-5 (paperback), ca. $45.--. Kleurenfoto’s en
beschrijvingen van ruim 200 soorten uit eikenbossen.
S. Trudell & J. Ammirati (2009). Mushrooms of the Pacific Northwest. Timber Press field guide,
Timber Press, USA. ISBN 978-0-881929-35-5 (paperback), ca. $30.--. Veldgids met ruim 500
kleurenfoto’s, nadruk op de staten Oregon en Washington.
A.E. Bessette et al. (2009). Milk mushrooms of North America: A field guide to the genus Lactarius.
Syracuse University Press, USA. ISBN 978-0-8156-3229-0 (hardback), ca. $100.--. Overzicht van
de N.-Amerikaanse melkzwammen, met foto’s van ruim 150 soorten.
R. Watling (2008). A manual and source book on the Boletes and their alleys. Synopsis Fungorum,
vol. 24. FungiFlora, Oslo, N. ISBN 978-8-290724-36-3, NOK 350.-- Overzicht van de Boletales
wereldwijd, met een sleutel tot de genera.

Microscopiedag
Op zaterdag 3 juli wordt er een microscopiedag voor beginners en gevorderden georganiseerd op het Centraal Bureau voor Schimmelcultures te Baarn. U kunt dan onder begeleiding
oefenen met het maken van microscopische preparaten en het interpreteren van wat u ziet.
Er zijn enkele microscopen aanwezig, maar het is aan te bevelen uw eigen microscoop mee
te nemen. Hopelijk is er begin juli al weer voldoende vers materiaal om te bekijken. U kunt
u voor deze dag opgeven bij Nico Dam, N.Dam@science.ru.nl, tel. 024-3582421, s.v.p. vóór
1 juni; bij voldoende deelname ontvangt u dan van hem nadere informatie.

NMV als Goed Doel
Het is misschien goed om te weten dat de Nederlandse Mycologische Vereniging wordt beschouwd als een ‘goed doel’. Dat betekent dat giften gedaan aan de NMV in aanmerking
komen voor aftrek van de belastingen. Dus als u op een zeker moment geld beschikbaar hebt
waarvan u denkt ‘wat zal ik daar nu eens mee doen?’, dan is het wellicht een idee om aan de
NMV te denken. Mocht u een meer specifieke paddenstoelenbestemming willen, dan kunt u
dit altijd overleggen met het NMV-bestuur.
NMV-bestuur
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