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Redactioneel

In het hoofdstuk "Literatuur" vindt u de bekende "up-date" van de recent verschenen literatuur

op het gebied van aculeaten door Theo Peeters en een recensie van de "Voorlopige atlas van de

Nederlandse bijen".

Let vooral ook op de zaken vermeld in de rubriek "Mededelingen"! De penningmeester roept

iedereen weer op te betalen, degenen die niet betalen zullen volgend jaar de nieuwsbrief ook

niet meer ontvangen!

Verder de aankondiging van een studiedag in januari over de kleine Andrena’s. Zorg dat je die

niet mist!

De meesten van ons brengen vele uren in het veld door om daar bezig te zijn met onze favoriete

hobby; de vliesvleugeligen. Het kan niet anders of daar moet heel veel over te vertellen zijn.

Deze nieuwsbrief is de plek om jouw bevindingen, vragen, opmerkelijke zaken, etc. voor het

voetlicht te brengen. Neem er deze winter eens de tijd voor, om een stukje in elkaar te zetten

en stuur dat op naar de redactie. Dat geeft voor jezelf veel voldoening en ons werk wordt

daardoor ook een stuk gemakkelijker.

Colletes hederae en ordent de, tot nu

toe bekende, gegevens over deze soort, inclusief een aantal waarnemingen van hemzelf. Frank

van der Meer neemt ons mee op een aangename aculeaten-wandeling door Meijendel.

Helaas heeft onze “millennium”-oproep in het vorige nummer geen reacties opgeleverd. Het

was deze keer een moeizame klus om de nieuwsbrief vol te krijgen, iedereen is blijkbaar erg

druk met het verwerken van de vangsten van het afgelopen seizoen. Gelukkig hebben enkele

leden toch nog de tijd gevonden om enkele lezenswaardige artikelen te fabriceren.

Hans Nieuwenhuijsen is in dit nummer aan het eind gekomen van zijn genitaal-latijn. Hij zet de

zaken rond de genitaliën van de bijen nog eens op een rijtje en sluit de serie vervolgens af met

een samenvatting. Henny Wiering is in de ban geraakt van


