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Redactioneel

Iets wat iedereen kan opsturen zijn de leuke, interessante of bijzondere vangsten van het

afgelopen jaar voor onze rubriek "Leuke vangsten", die in nummer 15 weer verschijnt.

Dit nummer is verder bijzonder, omdat we de aankondiging van de excursies in 2002 reeds

hierin hebben opgenomen, dit vanwege de vroege eerste excursiedatum op 13 april.

Verder introduceren we een nieuwe rubriek: "AHA". Dit is een doorgeefluik, met alleen maar

de weergave van opmerkelijke of leuke feiten, beelden of andere informatie, zonder

commentaar.

Wijnand Heitmans zet een aantal zaken omtrent parasitoïden op een rij. Een drietal auteurs

doet verslag van bijenvangsten op Schiermonnikoog. Jan Smit vertelt over twee afwijkende

Nomada- mannen.

Op het terrein van nieuwe literatuur vindt u in dit nummer een drietal boekbesprekingen.

"Solitary wasps" van O'Neill, door Hans Nieuwenhuijsen, waarop Raymond Broersma een

reactie heeft geschreven. Een boek over de bijen van de familie Halictidae van Polen,

geschreven door Pesenko et al. wordt besproken door Theo Peeters, die tevens het boek over

de 'Stikke Trui' door Smit et al. onder de loep neemt. Uiteraard treft u in dit najaarsnummer

het traditionele Acubieb aan.

Er zijn verschillende oproepen, waarvan een heel belangrijke van onze penningmeester, om

uw bijdrage voor het komende jaar over te maken. Niet betalen betekent automatisch: geen

nieuwsbrief meer ontvangen.

In het hoofdstukje "Mededelingen" is er de aankondiging van onze studiedag, deze keer

gewijd aan het bijengeslacht Sphecodes. Ook vindt u hier de vermelding van een themadag

over insecten in de duinen.

Totaal onvoorbereid werd de redactie op zaterdag 13 oktober overvallen door het bericht van

het plotselinge overlijden van Henny Wiering, één van onze meest prominente aculeaten-

kenners. In het volgende nummer van de nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid op terug

komen. Theo Peeters heeft zijn laatste dag met Henny opgescheven, de weergave daarvan

vindt u in dit nummer.

Mede dankzij allerlei zaken op het gebied van literatuur is deze nieuwsbrief goed gevuld.
Toch willen we de leden nadrukkelijk vragen ook eens wat te produceren, dat hoeven geen

zware stukken te zijn, onze nieuwsbrief is met name ook bedoeld voor korte stukjes, vragen,

opmerkelijke zaken, etcetera. Pak eens een vel papier of het toetsenbord ter hand en schrijf

wat voor ons volgende nummer.
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Verder zijn er allerlei nieuwtjes op het gebied van aculeaten en aculeatenliefhebber op

internet en een oproep om een website voor de sectie op te zetten.


