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Dit jaar verruilde onze databankbeheerder Marian Out van 
baan. Zij werkt nu bij personeelszaken van Naturalis. Op deze 
plaats willen we Marian hartelijk bedanken voor de plezierige 
tijd en het vele werk dat ze voor ons verricht heeft. 

Vincent Kalkman werkt aan het gereedmaken van het 
manuscript van de libellenatlas en aan diverse kleinere 
opdrachten. 
Guido Keijl heeft in opdracht van het IKC-Natuurbeheer 
gewerkt aan de toelichting op de Rode lijst van de 
sprinkhanen en krekels. 
Roy Kleukers vervangt nog steeds Erik van Nieukerken als 
beheerder van het centraal bureau. 
André van Loon is sinds mei 1998 in dienst van het museum 
als databankbeheerder van EIS en vervangt Marian Out. 
Erik van Nieukerken heeft ook in 1998 zijn tijd weer besteed 
aan de redactie van de serie Nederlandse Fauna en het 
Zoölogisch Basisregister. 
Menno Reemer werkt aan het gereedmaken van het 
manuscript van de libellenatlas en aan diverse kleinere 
opdrachten. 
Theo Zeegers versterkt sinds mei 1998 het centraal bureau. 
Hij werkt twee dagen in de week, tot nu toe voornamelijk aan 
het aculeatenbestand. 
Als laatste moet hier nog Klaas-Douwe (KD) Dijkstra 
genoemd worden. Hij werkt niet officieel bij het centraal 
bureau, maar is er wel regelmatig te vinden, onder andere 
vanwege zijn werkzaamheden als schr ijver en redactielid van 
de libellenatlas. 

Bereikbaarheid medewerkers 
centraal bureau (di, wo (do)) 

telefoon 071-5687670 
e-mail eis@naturalis.nnm.nl 

Roy Kleukers (ma, di, do) 
telefoon 071-5687578 
e-mail kleukers@naturalis.nnm.nl 

Vincent Kalkman (geen vaste dagen) 
telefoon 071-5687594 
e-mail kalkman@naturalis.nnm.nl 

André van Loon (di, wo, (do)) 
telefoon 071-5687670 
e-mail loona@naturalis.nnm.nl 

Erik van Nieukerken (ma t/m vrij) 
telefoon 071-5687682 
e-mail nieukerken@naturalis.nnm.nl 

Menno Reemer (geen vaste dagen) 
telefoon 071-5687594 
e-mail reemer@naturalis.nnm.nl 

Theo Zeegers (di, wo) 
telefoon 071-5687594 
e-mail zeegers@naturalis.nnm.nl 
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In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat Faunist in de 
loop van 1998 beschikbaar zou komen. We wachten nog op 
commentaar van een aantal proeftesters, waarna het 
programma waar nodig nog aangepast zal worden. 
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