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Foto voorpagina: Bembix rostrata, vrouwtje, gravend. 
Foto: Pieter van Breugel. 
 
Vormgeving: Jan Smit. 
Druk: Drukkerij Presikhaaf, Arnhem. 
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In het vorige nummer van onze nieuwsbrief (Bzzz 27) 
hebben we de leden gevraagd op welke manier men 
Bzzz het liefste wil ontvangen, op papier of digitaal. 
Helaas hebben we van slechts 16% van de leden 
hierop respons gekregen en daarvan was de grote 
meerderheid voor het handhaven van de papieren 
uitgave. Vandaar opnieuw een vers gedrukte editie van 
Bzzz op papier. 
 
Het nummer is weer goed gevuld, met een aantal 
artikelen van gevarieerde lengte. Hans Nieuwenhuijsen 
maakt een start met een nieuwe rubriek: 
Veldobservaties. Hij trapt af met een artikel over 
Andrena argentata in de Schoorlse duinen. Meteen 
gevolgd doot een kort stukje over Nomada 
leucophthalma, door Henk Beers. 
Bij de ‘Artikelen’ heeft Theo Peeters een 
literatuurstudie gecombineerd met veldwaarnemingen 
over Bembix rostrata.  Rosita Bink-Moenen is in de war 
geraakt door drie nauw-verwante Colletes-soorten. Jan 
Smit en John Smit melden het naar het noorden 
opschuiven van Xenos vesparum.  De uirbreiding van 
Colletes hederae wordt besproken door Jan Smit en 
Albert de Wilde. 
Verder een kort artikeltje over vangsten met 
malaisevallen. 
 

Bij ‘Literatuur’ worden 4 recente uitgaven besproken. 
En, zoals intussen een goede gewoonte is, in het 
laatste nummer van het jaar, de literatuur van het 
voorgaande jaar (2007) bijeen vergaard door Theo 
Peeters in ‘AcuBieb’.  
 
Een vijftal leden van de sectie heeft de Tagung in 
Stuttgart bezocht in het eerste weekend van oktober, 
ze doen hiervan verslag bij ‘Aculeaten in het 
buitenland’. Hier ook een oproep om vangsten van 
Colletes hederae aan te leveren. 
 
Let vooral ook op de oproepen, zo wordt er gevraagd 
de bijdrage voor 2009 over te maken, en er is een 
oproep van de universiteit in Groningen voor hulp. 
En stuur de leuke vangsten van 2008 weer op, zodat 
we daarvan een overzicht kunnen maken in nummer 
29. 
 
De studiedag van de sectie op 24 januari 2009 wordt 
aangekondigd bij ‘Mededelingen’. 
 
Raymond Broersma heeft de samenvattingen bij de 
artikelen in het engels vertaald, waarvoor onze dank.  
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Op 29 april 2008 is Dr. H.H. Evenhuis, één maand na zijn 89ste verjaardag, overleden. Hij was sinds 1942 
lid van de NEV en sinds 1995 lid van onze sectie. Zijn belangstelling ging uit naar de algemene entomologie 
en hij hield zich bezig met de Charipidae, een familie van de parasitaire wespen.  
In een volgend nummer zullen we een In Memoriam aan hem wijden. 
 


