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Redactioneel

Daarna wordt de voorjaarsexcursie van dit jaar naar de Biesbosch aangekondigd.

Verder is er een verslag van de excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen van

afgelopen jaar en een verslag van de Spinnendoderstudiedag in januari jongstleden.
De "Leuke Waarnemingen van 2003" hebben veel gegevens opgeleverd en het is te merken

dat leden hierdoor alert worden op bepaalde soorten.

Ivo Raemakers vraagt zich af of de Nederlandse naam Klaverbij wel klopt. Harry Pijfers heeft

een gebied in Twente bekeken, terwijl Wijnand Heitmans het voorkomen van de bliksemwesp
in deze zelfde streek behandelt. Peter Megens heeft "De Stalberg" in Limburg

geïnventariseerd en doet daar verslag van. Ivo Raemakers en Harry Pijfers nemen de

maskerbij Hylaeus difformis onder de loep.
Theo Peeters bespreekt de Andrena-catalogus van Schwarz en Gusenleitner uit 2002.

Let verder in 'Oproepen' bij het overzicht van de penningmeester even op of je de contributie

wel betaald hebt.

En help mee het 'Smoelenboek' van de sectie te vullen, om elkaar iets beter te leren kennen.

Bij de Mededelingen staat de zo langzamerhand bekende, tweejaarlijkse 'Tagung' voor

liefhebbers van Hymenoptera in Stuttgart weer aangekondigd.
Hoe je een kopie van de Andrena-tabel van Van der Vecht uit 1928 digitaal kunt verkrijgen

staat eveneens bij de Mededelingen.

Een uitzonderlijk goed gevuld nummer van onze nieuwsbrief, veel leeswerk dus en dat net nu

het vangseizoen al begonnen is. We hebben steeds meer het gevoel dat de nieuwsbrief echt

begint te leven en van alles los maakt bij de leden. Dat is duidelijk te merken aan de toename

van het aantal artikelen, dat spontaan wordt opgestuurd. We hopen dat deze trend zich

voortzet.

Dit nummer van de nieuwsbrief is extra vroeg, vanwege het project “APIS-hokken”. Een plan

om de witte vlekken op de kaart van Nederland met betrekking tot de bijen te gaan invullen.

Dit is een deelproject voor de definitieve bijenatlas, waarvoor plannen gesmeed worden. Over

deze plannen zullen we u in deze en de komende nieuwsbrieven, alsmede op onze website,

uitgebreid informeren.


