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Tien jaar Bzzz, Nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera

van de NEV

Uiteraard is het succes van het boekje sterk afhankelijk van het aantal smoelen en de eigen

bijdragen van zoveel mogelijk leden. Schrijf... en stel u voor in eigen woorden. Vergeet niet

uw persoonlijke gegevens (geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, etc.) te vermelden en

hoe, wat, wanneer, waar, waarom u geïnteresseerd bent geraakt in bijen/wespen of in de

nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera. Wat van bijen/wespen op het moment uw grootste

interesse heeft, ofu een collectie bijen/wespen hebt, wat u graag gerealiseerd wil zien door de

sectie Hymenoptera, wat uw plannen zijn voor de toekomst, etc.

Als hulp daarbij hebben we een lijst opgesteld met vragen die ons relevant leken, of

interesseren (zie bijlage). Tenslotte zouden we het zeer op prijs stellen als u een (of meer)
foto’s van uzelf wilt toevoegen ter verfraaiing van dit smoelenboekje, want een

smoelenboekje zonder smoelen is ook maar een boekje! De foto’s kunnen op verzoek

uiteraard geretourneerd worden. Anders belanden ze in het archief dat door de secretaris van

de sectie wordt onderhouden. De gegevens inclusief foto’s kunnen uiteraard ook elektronisch

worden toegestuurd aan de trekker van dit project Theo Peeters [theopeet@sci.kun.nl]. Graag

insturen voor 1 januari 2004.

Op de website van de sectie www.nev.nl/hymenoptera houden we u op de hoogte van de

vorderingen van dit smoelenboekje.

Als u niet wenst mee te doen aan dit smoelenboekje, ofvergeet informatie toe te sturen, ook

niet erg! We nemen dan alleen uw naam en adres op.

We hopen op uw enthousiaste medewerking zodat we u volgend jaar allen kunnen verrassen

met een leuk jubileumcadeau.

Namens de redactie, Theo Peeters.

Voor nummer 20 van onze nieuwsbrief hebben we als redactie, in ampel overleg met het

bestuur van de sectie, een speciale wens. We willen graag een jubileumuitgave maken waarin

de leden zich aan elkaar voorstellen; kort gezegd: een soort smoelenboekje.

De sectie heeft inmiddels een kleine 70 leden, genoeg dus om elkaar niet of nauwelijks meer

te ontmoeten, laat staan te weten waarmee eenieder zoal bezig is. Niet alleen uit

nieuwsgierigheid (wie is zoal lid van onze sectie?), maar gewoon ook om nader kennis te

maken met gelijkgeïnteresseerden, om dingen te delen en om te weten waarom en hoe u

geïnteresseerd bent in bijen/wespen. Wellicht is het voor sommigen onder u ook gemakkelijk
om te weten wie waarmee bezig is binnen de sectie, zodat we elkaar misschien gemakkelijker

kunnen aanspreken of vinden voor hulp (b.v. bij determinaties, literatuur). En tenslotte is het

natuurlijk heel leuk aan een dergelijke naslagwerkje over mensen met dezelfde ‘tik’ te werken

en het straks in de hand te hebben en te lezen. We willen in de persoonlijke verhalen onze

eigen redactionele inbreng zoveel mogelijk beperken zodat uw eigen stem doorklinkt.


