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Oproepen
Oproep van de penningmeester			

Oproep leuke vangsten en
waarnemingen in 2007

Wil je de contributie voor 2008, groot 10 euro,
weer overmaken? Op giro 6435909 t.n.v. H.
Nieuwenhuijsen inzake sectie Hymenoptera,
Alkmaar. Onder vermelding van “contributie
2008’.
In september is nog een mail rond gezonden
met de stand van zaken met betrekking tot de
contributie. Daarin kun je aflezen of je al voor
2008 betaald hebt.

Beste collega’s in het volgende nummer van
Bzzz (nr. 27) komt weer een overzicht van de
vermeldingswaardige waarnemingen en vangsten van het afgelopen jaar.
Willen jullie voor deze rubriek weer de leuke,
interessante en verrassende vangsten en waarnemingen opsturen naar de redactie? Graag
vóór de kopijdatum van het volgende nummer:
1 maart 2008.
Per post: Voermanstraat 14, 6921 NP, Duiven
Per e-mail: smit.jan@hetnet.nl

Ik kreeg een aantal maitjes terug vanwege een
fout email adres. Wil je als je van mailadres verandert dit snel aan mij doorgeven. De volgende
leden worden verzocht hun email adres aan mij
door te geven (hnieuwenhuijsen@zonnet.nl): Aart
van der Berg, Michel van Adrichem, Martijn
Courbois, Aart Noordam,.
Dank voor de moeite.

Oproep gegevens 		
excursie 2007
De voorjaarsexcursie van de sectie op 21 april
2007 ging dit jaar naar Rhenen. Op aanraden
van Leo Blommers bezochten we achtereenvolgens de groeve Kwintelooijen, Plantage Willem
III en Palmerswaard. Ik wil van deze excursie
een verslag maken op dezelfde wijze als op
pagina 62. Willen de deelnemers mij op korte
termijn hun vangsten en waarnemingen toesturen? Ecologische gegeven per soort (korte
omschrijving van de vindplaats, bloembezoek,
prooi, e.d.) zijn zeer welkom. Heb je op- of aanmerkingen op de voorgestelde wijze van verslaggeving laat dat dan ook horen.
Stuur je gegevens naar Hans Nieuwenhuijsen,
Frans Halsstraat 10, 1816 CN Alkmaar, e-mail:
hnieuwenhuijsen@zonnet.nl.
Alvast bedankt.
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