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Veel voorspoed en Gezondheid voor 2020
Minibobode Digitaal
Door de sterk toegenomen verzendkosten zien we ons genoodzaakt om de Minibobode per mail te
verzenden. De Minibobode is ook op onze website te zien. Het krantje is nu wel in kleur te bewonderen.
We hebben veel mailadressen. Een groot deel van ons bestand is al digitaal.
Mocht u de Minibode niet digitaal willen ontvangen maar wel per post laat het ons dan weten.
We laten een aantal drukken. Dan krijgt u de Minibobode alsnog per post.
Jaarverslag.
De inkomsten van het afgelopen jaar zijn ongeveer gelijk gebleven met de vorige jaren. De verhuur is
toegenomen, maar Ernst is gestopt met het geven van buitenritten. Hoewel onze website redelijk goed te
vinden is in de provincie Drenthe, merken we dat nieuwe huurders ons voornamelijk vinden via de grote
verhuurwebsites. Pas nadat mensen geboekt hebben bij een verhuursite komt onze site in beeld.
Een oplossing zou kunnen zijn als we ons meer lieten zien op de sociale netwerken, maar Ernst en ik
hebben daar nog geen zin.

Het Weer.
De laatste jaren heb ik toch de indruk dat het weer steeds gevarieerder wordt. Langere droge en natte
periodes. Het jaar 2017 was een extreem goed
paddenstoelen jaar. Het weer was afwisselend niet te
droog en toch warm genoeg. Het
jaar 2018 was een dramatisch
paddenstoelen jaar. Het was, na een
nat voorjaar, erg lang droog tot diep
in het najaar, met zeer sporadisch
een bui. Het afgelopen jaar 2019
was het voorjaar ook nat en vanaf
begin juni droog. Het werd in de
De krentenbomen hadden veel last van de droogte. 30-7-2019 zomer erg warm. Op 25 juli stond
bij ons de thermometer in de schaduw op 42 graden. Het was extreem warm voor een
lange periode. We hebben maar een soort van tropenrooster aangehouden.
In de nazomer begon het vaak te regenen en kwamen de meeste soorten paddenstoelen vrijwel gelijktijdig. De nachtvorst viel ook vrij vroeg in. Dit maakte dat de
paddenstoelentijd relatief kort was.
Paarden.
Dit jaar zijn we gestopt met het paardrijden. Na 20 jaar
vonden we het genoeg. We hebben nog zeven paarden in de
wei, waarvan twee pensionpaarden. Ernst rijdt nog steeds
paard maar nu voor zichzelf en volgt af en toe speciale
rijcursussen.
We hebben helaas Blidur moeten laten inslapen op 27
augustus. De laatste jaren was hij wat ziekelijk en met
pillen, injecties en veel zorg hielden we hem op de been.
Op een gegeven moment reageerde hij niet goed meer op de
pijnstillers. Hij is 29 jaar geworden.
Het heeft lang geduurd, maar de aanhouder wint. In 2016
hebben we een vergunning aangevraagd voor het bouwen
van een schuilstal. We zijn er zelfs voor naar de Raad van
State geweest in Den Haag. Dit najaar kregen we de
gewenste toestemming. De eerste palen staan in de grond.
De Drentsche Aa.
Het witte bruggetje over de Aa heeft een nieuw
wegdek gekregen. Het was bitter nodig. Er vielen al
gaten in het dek en er was al een noodreparatie
gedaan omdat er een auto door een plank was gezakt.

Waarnemingen.
De bever heeft zich definitief gevestigd . Hij is erg schuw en vooral ’s nachts actief. Af en toe vangen
mensen een glimp van hem op. Waarschijnlijk is er nu een
echtpaar met jongen .Op onze site staat een filmpje gemaakt door een van onze gasten. Voornamelijk aan de
vraatsporen zien we dat ze actief zijn. Ze leven de zomermaanden vooral van planten en kruiden. Als die niet meer
in voldoende mate voorhanden zijn gaan ze boomschors
eten. Dan vellen ze tamelijk grote bomen. Ze eten de bast
Houtspaanders van bevers
en de ontblote takken zijn goed te zien in het landschap
.
Dit jaar is een goed is goed fazantenjaar. Zeer
regelmatig zien we een groep van 3-10 stuks over
het terrein scharrelen. Vooral de hanen zijn erg
mooi en opvallend. Een haanfazant is tegen een
raam van het huis Malgré-Tout gevlogen en heeft
het niet overleeft. We hebben hem opgepeuzeld. Hij
was, ook na lange bereiding, behoorlijk taai.
Op 1 oktober zagen we een bijzondere eend in het
binnenbad zwemmen. Hij stond niet in ons grote vogelboek
van Peter Hayman en Rob Hume. Bij navraag vertelde een
bevriende vogelkenner dat het een Carolina eend was. Dit is
een eend die parken wordt gehouden en ontsnapt was.
Paddenstoelen.
Dit jaar was een bijzonder jaar voor de paddenstoelen . Het was vanaf eind mei tot half augustus
droog. Eind augustus vielen de eerste buien.
Het heeft tot half september geduurd voordat
de eerste paddenstoelen zich lieten zien.
Maar toen kwamen alle soorten ook vrijwel
tegelijkertijd. Hierdoor vonden veel mensen
dat het een buitengewoon goed
paddenstoeljaar was. Maar bijv.
cantharellen hebben we dit jaar nauwelijks
gevonden. Er was veel belangstelling voor de
paddenstoelcursussen. Tot diep in november.
Er waren toen niet zoveel soorten meer, maar
nog voldoende. Al met al genoeg paddenstoelen, maar het zoekseizoen was kort. We hebben dit jaar
sterk verschillende groottes van dezelfde soort gevonden.

De soortenrijkdom was niet bijzonder groot.
Op de foto hiernaast. Dit zijn beide Eekhoorntjesbroden . De
kleine is een jonge van waarschijnlijk een dag oud en de grote
misschien een week.
De groeisnelheid van paddenstoelen hangt sterk af van
temperatuur en vochtigheid en van het aantal cellen van de zeer
jonge paddenstoelenknop. Door cel strekking ( wateropname in
de cellen) kunnen paddenstoelen zeer snel groeien. Meestal
worden ze naarmate ze groter worden ook zachter van
structuur. Dit jaar waren er wel erg veel champignons en dennensponszwammen.

Vooral in wegbermen groeiden veel champignons, meestal was dit de Anijschampignon. Maar ook andere
soorten als de straat- , weide- en reuzenchampignon kwamen veelvuldig voor. Ik denk dat de oorzaak is
dat het een lange tijd droog is geweest en toen erg nat is geworden. Ik kan me heinneren dat in 1959
toen het ook een lange periode erg droog was geweest, er ook veel champignons waren.
Regelmatig hebben we dennensponszwammen
gevonden. Deze zwam kan erg groot worden.
Het exemplaar op de foto is één van de grootste
die ook ooit gezien heb. Hoewel ik geen roker
ben is de keuze op een sigarettendoosje gevallen
om een indruk van de grootte te geven. Het
gewicht bedraagt rond de 5 kg. Op de foto links
is een heel kleintje. Volgens de literatuur komt
deze paddenstoel elk jaar
weer op dezelfde plek
terug. Mijn ervaring en
ook van andere
paddenstoelzoekers is dat niet het geval. Wij hebben ze nog nooit op precies
dezelfde plek teruggevonden. Wel in de buurt. De sponszwam is een zeer smakelijke paddenstoel maar
zit vol met dennennaalden, stukjes schors, zand, enz. Gelukkig kun je hem zeer goed in een bak water
leggen en wassen. Het is één van de weinige paddenstoelen die geen vocht opneemt.
Voor geïnteresseerde lezers: De namen van de paddenstoelen op het dienblad. Met de klok mee van links
naar rechts. Anijschampignon, De hoeden van de Grote Parasolzwam, de kleine paddenstoelen = de
Grote Molenaar, de Gewone Heksenboleet, Sponszwam, Kastanjeboleet, Eekhoorntjesbrood en
Berkenboleet.

