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Bezoek onze website!

Er staat echter meer op stapel. Het uitwisselen van allerlei nieuws is de volgende activiteit die

Raymond op zich wil nemen. Ik laat hem daarover zelf aan het woord:

"Ik wil weten ofjij zin hebt in een verlengstuk van onze website. Ik wil weten of

je zin hebt om actief mee te doen aan het bijhouden van een "weblog". Dat is een

soort dagboek op het web, maar in ons geval geschreven door meerderen, door

verschillende leden van sectie Hymenoptera. Het zou een plek zijn om meningen,

commentaar, vragen, antwoorden, waar ben ik momenteel mee bezig en

wat heb ik tijdens mijn vakantie gedaan (wat betreft hymenoptera) relatief

spontaan op te schrijven en op het web te publiceren. Als de sectie draait om

contact bevorderen, zou dit een manier zijn om dat te bewerkstellen.

Technisch gezien zijn er verschillende mogelijkheden, misschien niet erg

interessant zijn om ze allemaal te horen op het moment. Maar een daarvan is vrij

eenvoudig: je stuurt een e-mail naar mij (e-mailadres: sectie

hymenoptera@yahoo.com) met als onderwerp "weblog" en ik zorg ervoor dat het

geplaatst wordt."

Dus beste leden van de sectie: laat van je horen! Zo'n weblog lijkt ons een prima manier om

allerlei wetenswaardigheden snel met elkaar te kunnen uitwisselen.

Rest ons nog Raymond vanaf deze plaats van harte te bedanken voor alles wat hij voor de

sectie doet.

In augustus 2001 besloot het bestuur van de sectie tot het opstarten van een eigen website. Het

idee hiervoor was afkomstig van Raymond Broersma. We gingen er van uit, dat dit medium

het contact tussen de leden zou intensiveren.

Raymond is vervolgens zeer voortvarend te werk gegaan en het resultaat mag er zijn. De

steun van Jeroen de Rond hierbij mag niet onvermeld blijven. Heb je de site nog niet bezocht?

Dan is het nu het moment om op bezoek te gaan: www.nev.nl/hymenoptera/. Je vindt o.a. de

nummers van Bzzz op dit adres. Verder nieuws over Nederlandse literatuur op het gebied van

hymenoptera en allerlei nieuwtjes.


