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Verslag van de 123ste Zomerbijeenkomst 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 123ste Zomerbijeenkomst van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd op zaterdag 15 en zondag 16 juni 1968 gehouden in Hotel „Schaepkens van 

St. Fyt” te Valkenburg (L.), onder erevoorzitterschap van Prof. Ir. T. H. van 

Wisselingh. Ondanks de grote belangstelling konden alle deelnemers in dit hotel 

worden ondergebracht, hetgeen het onderling contact zeer ten goede kwam. 

Aanwezig waren de volgende leden en begunstigers: Dr. J. G. Betrem, W, L. Blom, 

F. H. Dijk, A. C. M. van Dijk, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eyndhoven. W. H. 

Gravestein, J. P. H. J. Heerkens, W. Hellinga, Mevr. H. L. Hellinga-Horning, J. Huisenga, 

Mevr. C. P. Huisenga-Gorter, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. C. de Jong, Dr. W. J. Kabos, D. van 

Katwijk, W. Kuijken, C. H. ter Laag, Mr. L. H. A. Montijn, C. Ottenheijm, J. Schuringa, 

A. Veldhuyzen, W. J. Veldkamp, W. M. Verduin, Br. Virgilius Lefeber, Mevr. G. C. van 

der Wiel-Voss, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. 
Aan het feestdiner zaten bovendien aan: P. J. Brakman, W. van der Klauw, P. Poot, 

J. Rootbeen, A. Teunissen, D. Vergunst. 

Deze bijeenkomst trof gelukkig goed en vrijwel droog weer; ook de temperatuur 

was aangenaam, ’s Avonds werd er op licht gevangen, zowel in de hoteltuin als 

elders. Er zijn tal van interessante dieren verzameld en over het algemeen is dan 

ook niemand met lege handen naar huis gegaan. 

Tijdens de bijzonder geanimeerde en goed verzorgde feestmaaltijd werden groe¬ 

ten en beste wensen gestuurd aan twee leden, die om gezondheidsredenen aan 

deze Zomerbijeenkomst niet konden deelnemen, nl. Mevrouw A. CoRPORAAL-geb. 

van Rienderhoff en Ir. G. A. Graaf Bentinck. 

Na afloop van deze feestmaaltijd werd een korte vergadering gehouden om de 

plaats vast te stellen waar de volgende Zomerbijeenkomst gehouden zal worden. 

Suggesties werden gedaan voor Winterswijk en Texel en daar de meeste stemmen 

op Winterswijk werden uitgebracht, is deze plaats dus uitgekozen voor de bijeen¬ 

komst in 1969. 

Tot erevoorzitter werd Dr. C. de Jong gekozen. Uw secretaris zal zo spoedig 

mogelijk trachten passend onderdak te vinden. 

Amsterdam-Ö., Weesperzijde 23 II. 

Dicycla oo L. (Lep., Noctuidae). Er blijkt nog altijd een kans te bestaan, dat deze rariteit 

weer eens bij ons zal opduiken. In het Antwerpse tijdschrift Schakel (4 : 59, dec. 1967) wordt 

de vangst van een exemplaar te Brasschaat ten noorden van Antwerpen gemeld in augustus 

1963, terwijl datzelfde jaar ook een exemplaar te Virton in het uiterste zuiden van België 

werd gevangen. 

(Het tijdschrift is het medium voor een aantal Antwerpse verenigingen, de meeste op 

natuurhistorisch gebied. Hierbij is de Antwerpse entomologische Vereniging, die er momen¬ 

teel een lijst van Macrolepidoptera uit de omgeving van de stad in publiceert. Vooral voor 

entomologen uit het zuiden van ons land is het tijdschrift dus zeker van belang. Het verschijnt 

vier keer per jaar en kost slechts 40 Bfr., dus nog geen 3 gulden. Abonnementen kunnen 

opgegeven worden bij de heer G. Myncke, Walenstraat 27, Antwerpen.) — Lpk. 


