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Redactioneel

Bij “Verslagen” brengt Theo Peeters ons kort op de hoogte van het Apis-hokkenproject, doet

Hans Nieuwenhuijsen verslag van de studiedag van de sectie in januari van dit jaar, legt Theo

Peeters uit hoe het staat met het werken aan de ‘Bijenatlas’ en brengt hij verslag uit over de

excursie van de sectie van afgelopen jaar in Zuid-Limburg.

In dit eerste nummer van het jaar uiteraard de “ Leuke vangsten en waarnemingen” van het

afgelopen jaar, waaraan veertien waarnemers een bijdrage hebben geveleverd.

In totaal staan er bij “Artikelen” negen korte of langere bijdragen van diverse leden. Om er

enkele uit te pikken: Reacties op het “Voorstel voor een soortbeschrijving” uit het vorige

nummer door Rosita Bink-Moenen en René Veenendaal en Ivo Raemakers heeft het

onderzoek van de St. Pieterberg opgepakt. Verder enkele korte bijdragen van Anne Jan

Loonstra en Harry Pijfers. Het werken aan de ‘bijenatlas’ levert aardige bijverschijnselen op

zoals Jan en John Smit constateren. In “Bijenweide 4” stellen Arjen Neven en Theo Peeters

weer een drietal bijenplanten nader aan ons voor.

Bij “Literatuur” een bespreking door Theo Peeters van een Belgische bijentabel.
Let bij de “Oproepen” vooral op of je de bijdrage voor dit jaar betaald hebt!

Bij de “Mededelingen” staat een aantal mededelingen van het sectiebestuur, waaronder de
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van de ledenraadpleging over een eventuele naamsverandering van de nieuwsbrief.

En de beroemde “Tagung” in Stuttgart komt er weer aan! Wie gaat er mee??

Er is echter nog meer, lees maar verder....

Het is duidelijk dat de nieuwsbrief meer en meer een platform voor mededelingen aan elkaar

is geworden. De redactie krijgt vaker ongevraagd stukjes en artikelen opgestuurd van steeds

meer verschillende auteurs. Dat waarderen wij ten zeerste!

De inhoud is deze keer goed gevarieerd. We beginnen methet aankondigen van een tweetal

excursies van onze sectie, één in mei en één in september.


