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omstreeks 30 aangeschreven personen antwoordden er ruim 20 in positieve zin en 

zodoende werd op zaterdag 4 februari 1961 in Hotel Le Duc te Eindhoven de 

oprichtingsvergadering gehouden. Hier verenigden zich 12 belangstellende leden, 

terwijl ondergetekende namens het Bestuur aanwezig was. 

Besloten werd o.a. om de afdeling de naam ,,Zuid-Oost Nederland” te geven, 

waardoor gemakkelijk ook personen uit de aan Noord-Brabant en Limburg 

grenzende delen van andere provincies tot de afdeling kunnen behoren. Misschien 

kan het contact ook tot in Zeeland worden uitgebreid. De bedoeling is voorts 

om in het winterseizoen enige malen bijeen te komen voor een prettig contact en 

om — zo de behoefte daaraan blijkt — ook wel eens tezamen op excursie te gaan. 

Tot bestuursleden werden voor de eerste maal gekozen: 

Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, Voorzitter 

Chr. J. M. Berger, Vïce-voorzitter 

G. van der Zanden, Secretaris-Penningmeester, 

Noord-Brabantlaan 21, Eindhoven, tel. 04900-29073, postgiro 

489655, Eindhoven. 

Belangstellenden kunnen zich tot de heer van der Zanden wenden. De con¬ 

tributie ter dekking van de onkosten is vastgesteld op ƒ 2.50 per jaar. Als datum 

voor de eerste afdelingsvergadering werd vastgesteld zaterdag 11 maart, samen¬ 

komst in Restaurant „Old Dutch” te Eindhoven. 

Het is mij een vreugde op deze plaats namens onze gehele Vereniging voor 

deze afdeling de beste wensen neer te schrijven. Ik hoop, dat haar initialen Z.O.N. 

het symbool mogen zijn van groei en bloei in de jaren die voor ons liggen. 

Amsterdam, 15 februari 1961. G. L. van Eyndhoven. 

Ijsland. Tussen 2 juni en 28 juli worden 15-daagse „Naturalist visits” naar Ijsland 

georganiseerd.. Belangstellenden kunnen zich wenden tot het Iceland Tourist Information 

Bureau, 161 Piccadilly, London W.l — G. L. van Eyndhoven. 

Nagekomen bericht omtrent Acherontia atropos L. Op 2 september 1959 vond een 

leerling van de o.1.-school te Bergum (Friesland) een volwassen rups tijdens het aardappel - 

rooien in de schooltuin. De rups werd met wat aardappelloof in een fles, waarin een 

laagje zand was, gestopt en buitenshuis bewaard. De verpopping volgde enkele dagen later. 

In september I960 vond men de uitgekomen vlinder bij toeval onder het kantoorbureau van 

het hoofd der school, dood, verdroogd en licht af gevlogen. Hoe lang het dier daar reeds 

had gelegen, kan de heer H. v. D. Vliet, het schoolhoofd, me niet meedelen. Reeds enkele 

weken miste men de cocon. 

G. Dijkstra Hzn., Gerard Terborghstr. 7, Leeuwarden. 

Autographa gamma L. als voedsel van bonte vliegenvanger. Uit een mij door de orni¬ 

tholoog G. Bosch te Giekerk toegezonden correspondentie bleek, dat de heer E. Leenstra, 

Dorpsweg 4 te Greonterp (Friesland) op 22 en 23 september I960 waarnam, dat een 

bonte vliegenvanger bij hem in de tuin gamma-uilen ving van enkelbloemige dahlia’s. De 

vogel ving telkens een vlinder, ging er mee op de waslijn of op een takje zitten en peuzelde 

rustig de prooi op, daarbij de vleugels versmadend. 

In Ent. Ber. 15 : 417 vermeldde de heer G. J. W. Kets te Drumpt een soortgelijk geval; 

de prooi bestond hier uit dagpauwogen. 

G. Dijkstra Hzn., Gerard Terborghstr. 7, Leeuwarden. 


