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In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:  

• Dinsdag 19 oktober: Lezing Zuid-Amerika reis.   

• Geslaagde paddenstoelenexcursie .    

 

Dinsdag 19 oktober:Lezing Zuid-Amerika 

reis van Roelinda en Reinier.  

In 2018 zijn Roelinda Alkema en Reinier Havinga een 

half jaar op reis geweest in Zuid Amerika. Als leidraad 

voor deze ontdekkingsreis hebben ze de Andes 

genomen. Deze bergketen strekt zich uit van het 

noorden van Colombia tot het zuiden van Patagonie. 

Ze hebben een gedeelte met het openbaar vervoer 

en een gedeelte met een kampeerbusje gereisd. Het 

bijzondere van het reizen langs de Andes is de 

enorme afwisseling van Klimaatzones en dus 

biotopen. Het leverde heel veel foto's en verhalen op 

en willen die op dinsdagavond 19 oktober graag met 

ons delen. Ze doen dat in de Boerhoorn om 20.00 uur 

en de toegang is gratis. Wel wordt de Corona Check 

App gecontroleerd bij binnenkomst .  

https://mailchi.mp/4f78a7174cfb/vroege-vogelexcursies-en-lentefeest-ga-je-mee-4503341?e=ac55290544


Geslaagde paddenstoelenexcursie.  

Op zaterdag 2 oktober zijn we op paddenstoelenjacht 

geweest in het Faliebergbos in Zuidwolde. De herfst 

is alweer duidelijk begonnen en er waren veel 

paddenstoelen te zien. Een groep kinderen ging met 

Joop Verburg mee en de volwassenen mochten met 

paddensoelenexpert Bernard de Vries mee. Van 

groot tot heel klein werden paddenstoelen gevonden 

en er werd ook nog een mooie rups van een 

nachtvlinder (schijnnonvlinder) ontdekt. Er zijn zo'n 

50 soorten paddenstoelen gezien en er is weer veel 

kennis opgedaan door jong en oud .  
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Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen. Daarmaast hebben we de website 

(www.natuurverenigingzuidwolde.nl), onze Facebookpagina 

en het verenigingsblad Natuurgenoten. 
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