
SEKTIE EVERTS INFO - 3. april 1989. 

Voor velen zal het jaar 1989 zijn eerste entomologische schreden inmiddels 
al gezet hebben. Wij hopen dat dit jaar, waarin de Sektie pas echt van 
start gaat met een jaarprogramma, tot vele goede contacten zal leiden. 

Ook voor 1989 is de bijdrage f 7,50. Nog niet van iedereen is de 
contributie ontvangen. Voor de Sektie is het giro-nummer gewijzigd. 

-bijdrage dus in het vervolg graag overmaken op : 182 62. "il( , 
t.n.v. H. Vallenduuk te Lely.stad. 

Uw 

De werkgroep Carabidae moet het momenteel zonder coördinator stellen, daar 
Hans Turin wegens drukke werkzaamheden moest afhaken. Er wordt naarstig 
naar een opvolger gezocht. 

De excursie naar het Haaksberger Veen staat inmiddels voor de deur. Voor de 
goede orde is het noodzakelijk om te weten hoeveel deelnemers er precies 
zullen zijn en of zij met eigen vervoer of niet komen. Wij gaan ervan uit 
dat er voor iedereen ruimte genoeg beschikbaar is in de auto's van de 
deelnemers. Vul zo snel mogelijk het onderstaande formulier in en zend het 
naar Hans Huijbregts. Hij zorgt ervoor dat het vervoer naar het excursie
gebied goed geregeld zal zijn. 

Verslag workshop ( februari in het Museon te Den Haag. 

Ondanks het carnaval had ook de tweede bijeenkomst van de sektie weer een 
grote opkomst: 31 leden. 's Ochtends werden een aantal lezingen over 
verzameltechnieken gehouden; algemeen <Huijbregts), mollen- en mierennesten 
en konijneholen <Vallenduuk), waterkevers <Cuppen), mestkevers <Hielkema). 
Korte samenvattingen hiervan zijn bijgesloten. 
• s Middags werd de film "DUNG DOWN UNDER" over mestkevers vertoond. 
Daarnaast werden veel contacten vernieuwd, veel doosjes uitgewisseld en ook 
diverse kevers tussen de bedrijven door op naam gebracht. 
De voorzitter heeft een projekt van de sektie toegelicht. Het projekt is 
erop gericht het voorkomen van enige opvallende kevers te registreren. 

Projekt interessante vodsten. 

Dit projekt is tot nu toe weinig succesvol. Er werd 1 opgave-formulier 
ontvangen. Ter vergadering bleken echter tal van interessante vondsten 
gedaan te zijn. Bijvoorbeeld twee onafhankelijke waarnemingen van Sinodron 
cylindricum te Vlagtwedde, terwijl deze soort alleen uit Z.Limburg bekend 
was. Ter sprake kwam ook het incomplete karakter van de "Brakmanlijst". Uit 
de provincie Groningen zijn zelfs de meest gewone soorten niet bekend. Als 
deze soorten echter door niemand gemeld worden, blijft deze incompleetbeid 
in de literatuur bestaan. 
Graag dus meer a!ldingen 1. 

OPGAVE-FORMULIER HAAKSBERGER VEEN 27 mei. 

Deelnemer (s): ............................................................. . 
komt/komen met: eigen l openbaar vervoer. 
In de auto is nog plaats voor ..... personen. 

Verzenden naar Hans Huijbregts, Gravin Marialaan lA, 2263 TA Leidschendam. 

- 1 -




