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Van de redactie

Om optimaal van deze omstandig-

heden gebruik te kunnen maken

hebben wij gemeend dit jaar, voor het

eerst, een "Contactexcursie" te moe-

ten organiseren, waarbij gekozen is

voor de omgeving van Eindhoven.

Wij hopen dat dit initiatief in de

smaak valt en hopen dan ook op een

goede opkomst. In dit nummer zult u

een inlegvel vinden met daarop het

verzoek om de contributie voor 1989

te voldoen. Mocht u voor dit jaar al

betaald hebben dan hoeft u zich van

dit inlegvel niets aan te trekken. Ook

menen wij eindelijk een afdoende

oplossing gevonden te hebben voor

de problemen die er altijd waren met

onze jeugdbondsleden. Wij hopen

dan ook dat die problemen, waar-

onder het door communicatiestoor-

nissen niet aankomen of zelfs niet

verzonden worden van Contact-

bladen, tot het verleden zal behoren.

Als laatste kan gemeld worden dat

wij bezig zijn met het inrichten van

een kleine Libellen-bibliotheekvoor

algemeen gebruik, te situeren in de

veldwinkel van de KNNV te Utrecht.

Wij hopen u in een van de volgende

Contactbladen hier meer over te

kunnen berichten. Rest ons nog u een

goede voortzetting van het vang-

seizoen toe te wensen en wij hopen u

in groten getale te mogen begroeten

op onze eerste "Contactexcursie".

De redactie

Na een, niet noodzakelijkerwijs

gunstig, zachte winter is het dit voor-

jaar al vroeg erg goed insectenweer

geworden; er zijn dan ook al enkele

aardige waarnemingen gedaan. Na

een wat minder middendeel van de

lente breekt er op het moment van

schrijven weer een periode van warm

weer aan, zodat we kunnen stellen

dat het voorseizoen nu al geslaagd

genoemd mag worden.

Mede in verband met enkele

verhuizingen is dit Contactblad aan

de late kant. Het seizoen is inmiddels

begonnen, en de jaarlijkse Contactdag

(de 14e) ligt ook alweer zo'n ander-

halve maand achter ons.


