
SEKTIE EVERTS INFO - 2. november 1988 

Voor degenen, die INFO - 1 nooit ontvangen hebben, volgen hieronder de 
belangrijkste mededelingen hieruit. 
Het bestuur bestaat uit: 
VZ: Jan Guppen, H. Dunantplantsoen 11, 6671 BS Zetten. ( 08880- 4050). 
Secr. /Penn. : Henk Vallenduuk, Kempenaar 06-06, 8231 VB Lelystad. 
< 03200-21013). Let op deze postcode. 
Redak: Hans Huijbregts, Gravin Marialaan lA, 2263 TA Leidschendam. 
( 070 - 204356). 
Werkgroepen en coördinatoren: 
Carabidae: Hans Turin, Esdoorndreef 29, 6871 LK Renkum ( 08373 - 16406). 
Mest-/aaskevers: Henk Pijpers, Goudsbloemlaan 63, 2565 CP Den Haag. 
( 070 -602017). 

Sektie-leden worden niet verplicht tot het lidmaatschap van de NEV, hoewel 
het lidmaatschap natuurlijk zeer aan te bevelen is. Alle leden betalen een 
bijdrage van f 7,50 per jaar. Dit kan overgemaakt worden op Postgiro
rekening nr. 1606682, tnv de penningmeester. 

Enkele mededelingen uit de bestuursvergadering van 24 sept. j. 1.: 
Subsidie en schenking. 
Uit de verenigingskas van de NEV is een startsubsidie van f 750,-
ontvangen. Daarvoor onze dank. 
Ook hebben wij een schenking van f 100,- van een onzer leden mogen 
ontvangen. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank daarvoor. 
Het blaadje. 
Een door de redakteur samen te stellen blaadje blijft afhankelijk van de 
door hem ontvangen kopij. Zelf heeft hij te weinig tijd om voor de <gehele) 
inhoud zorg te dragen. Vandaar een oproep om interressante waarnemingen of 
andere wetenswaardigheden op kevergebeid door te geven aan de redakteur. Op, 
deze manier komt er misschien ooit een periodiek van de grond. 

JAARPROGRAMMA 1989. 

zaterdag 4 februari: WORKSHOP in het Museon te Den Haag. 
Aanvang 10.00 uur. 
Ochtendprogramma: Allerlei verzameltechnieken. Met o.a. zeven van mollen
en mierennesten, konijneholen. Plaatsen van vangpotten. Aanspoelsel en 
waterkevers en mogelijk nog vele andere methoden. Het is de bedoeling dat 
ook het benodigde materiaal, hoe simpel dat ook mag zijn, getoond wordt. 
verzoek: 
Wie een bijzondere verzameltechniek te presenteren heeft, wordt verzocht 
contact met Hans Huijbregts op te nemen. 
Middagprogramma: Onderlinge contacten, bekijken van de collectie, hulp bij 
moeilijk te determineren kevers <neem dus probleemgevallen mee), 
bijzonderewaarnemingen tonen. 

Het Museon is als volgt bereikbaar: 
Openbaar vervoer: Vanaf station Holland Spoor, Lopen over Rijswijkse Plein naar tram 10, 
Uitstappen bij halte Omniversum/Museon <Gemeente-museum), Reistijd i 20 minuten, 
Vanaf Centraal Station bus 4 nemen ( richting Scheveningen), Dezelfde halte uitstappen, 
Reis~ijd i 15 minuten, 
Eigen vervoer: Borden Omniversum aanhouden, 
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