Maandagmiddagactiviteiten Pluis en Struin 4e kwartaal 2018
Maandag 8 oktober
Paddenstoelenspeurtocht in de Elzen
Voor de 10e keer neemt Cees Mastenbroek ons mee naar de Elzen en laat ons
speuren naar paddenstoelen. De verrekijker is deze keer niet nodig maar wel een
spiegeltje en/of zoomlens en een paddenstoelengids(je)
Deelnemers krijgen het (bijgewerkte) paddenstoelenoverzicht vooraf
toegestuurd.
Verzameld wordt op de parkeerplaats bij de Viersprong.

Maandag 22 oktober
Paddenstoelentocht met Hans Bruning
Vandaag hopen we, evenals vorig jaar weer bijzondere soorten aan te treffen in
de Hel- Zuilespolder. Onder leiding van Hans speuren we naar bijzondere
paddenstoelen.
Neem een paddenstoelengids(je), een spiegeltje en een loepje mee en de
aantekeningen van vorig jaar.
We starten bij het Biesboschcentrum.
Woensdag (!) 7 november
Rondje Dordt, bezoek museum Hof van Nederland
Ook dit jaar en wel voor de 10e keer laat Cees Bakker ons weer een oud stukje
Dordrecht zien. Maar i.p.v. naar hofjes, kerken en geveltjes te gaan, bezoeken

we het museum Hof van Nederland, waar de basis gelegd is voor het huidige
Nederland.
Mocht je een museumkaart hebben dan zou ik dat graag willen weten i.v.m. de
entreekosten.
Verzameld wordt bij de Waterbus op de Merwekade.
Maandag 19 november
Er is in de afgelopen jaren weinig aandacht besteed aan korstmossen en mossen
in de Biesbosch. Tijdens wandelingen werd wel eens een loepje gebruikt om bijv.
het groot dooierkorstmos beter te bekijken. Vandaag gaan we, uitgerust met een
loepje en een zoekkaart op zoek naar diverse korstmossen en mossen. Enkele
gidsen, die meer weten over mossen, zullen aanwezig zijn. Een “mosroute” zal
worden uitgezet. Voor de deelnemers is er een zoekkaart.
We starten vanaf het Biesboschcentrum.
Maandag 3 december
Sintbijeenkomst met een natuur- en sinterklaasquiz
We verzamelen vanmiddag in de groepsruimte van het Biesbosch Centrum om op
een luchtige wijze getest te worden op onze algemene natuuren sinterklaaskennis.. Het motto van deze middag is "Wie goed is krijgt lekkers".
Lekkers is er in ieder geval!
Deze middag is een mix van wandelen en een Sintquiz. Een paar gidsen bereiden
de quiz voor.
Algemeen
Op de andere data in het 4e kwartaal wordt op maandagmiddag verzameld om
13.30 uur bij het Biesboschcentrum.
Het tijdstip van verzamelen voor de thematochten is 13.30 uur, tenzij anders is
aangegeven.
Tien dagen voor een thematocht wordt een uitnodiging gestuurd met daarin
nadere info en de vraag zich op te geven voor de tocht.
Om contacten te leggen met andere gidsen en het opdoen van kennis zijn de
maandagmiddagactiviteiten voor stagegidsen heel nuttig!
Een wijziging van het bovenstaande activiteitenoverzicht blijft mogelijk.
Cees van Waas
Telefoonnummer 078-6200202

