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Bestuur van de sektie:
Frank van Nunen (voorzitter) – Amaliastein 113, 4133 HB Vianen, (0347-376545),
fvannunen*planet.nl
Oscar Vorst (secretaris-penningmeester) – Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht, (0302722209), everts*nev.nl
Ed Colijn (website en nieuwsbrief) – Hofstede 54, 8212 WD Lelystad, (0320227509), colijn*sarvision.nl
Gert van Ee – Voorhelmstraat 5, 2012 ZM Haarlem, (023-5315742),
coleoptera*kpnmail.nl
Ruud Jansen – Blankenbergestraat 6, 1066 TK Amsterdam, (020-6694523),
ruudbertine*kpnplanet.nl

Overige Info
Lidmaatschap

€ 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536,
Sektie Everts, Utrecht.

Website

www.nev.nl/everts

Nieuw lid
Robert Slijfer, Genbroekstraat 54, 5912 EG Venlo, 06-51829377, robert*slijfer.com

De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en
richt zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de
vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932).
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Agenda
16 nov 2013

Jubelbijeenkomst te Tilburg – Sektie Everts 25 jaar!

1 maart 2014

Voorjaarsbijeenkomst te Schoonrewoerd

10 mei 2014

Voorjaarsexcursie Dal Overijsselse Vecht

14 jun 2014

Extra excursie Veluwezoom

5-7 sep 2014

Excursieweekend Drents-Friese Wold

15 nov 2014

Najaarsbijeenkomst te Tilburg

Contributie 2014
Een ieder wordt verzocht dezer dagen de contributie voor het komende keverjaar te
voldoen. Graag € 7,50 overmaken op rekening IBAN NL95INGB0004058536 (BIC
INGBNL2A) ten name van Sektie Everts, Utrecht, onder vermelding van ‘contributie
2014’.
TIP met een automatische jaarlijkse overschrijving wordt het betalen van de contributie een stuk eenvoudiger, ook voor de penningmeester!

Inleveren soortenlijstjes Excursies 2013
De soortenlijsten van de excursies van afgelopen jaar kunnen weer worden ingeleverd
bij het bestuurslid dat de verslaglegging verzorgt. Lijsten graag aanleveren als Ordeof Klasse-export. Aanleveren in een andere vorm bezorgt de samenstellers van de
verslagen onnodig veel werk en vergroot de kans op fouten. Ook kleine bijdragen van
één of enkele soorten worden gewaardeerd! Zie voor de contactgegevens p.2.
Excursies 2013
Excursieweekend Zuid-Limburg
Extra excursie Breda
Najaarsexcursie AW-Duinen

Verslag
Oscar Vorst
Ruud Jansen
Gert van Ee

Deadline
15-12-2013
15-02-2014
01-06-2014

Bestuurswisseling 2014
Onze voorzitter Frank van Nunen zal tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 1 maart
volgend jaar zijn functie neerleggen. Frank heeft zich ruim 10 jaar voor het bestuur
ingezet en is gedurende deze periode onder andere verantwoordelijk geweest voor de
coördinatie van de excursies en bijeenkomsten. Het laatste jaar treedt hij naar buiten
als onze voorzitter.
Het bestuur meent in de persoon van Cor van de Sande een geschikte bestuurskandidaat gevonden te hebben. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich bij de voorzitter aanmelden. Bij hem kun je ook terecht als je vragen hebt over wat een bestuurs-
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functie bij de Sektie nu precies inhoudt. Het nieuwe bestuurslid zal op de voorjaarsbijeenkomst 2014 worden gekozen.

Jubelbijeenkomst Tilburg 16 november 2013
De komende najaarsbijeenkomst staat in het teken van het 25-jarig jubileum en wordt
als vanouds gehouden in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg. Het adres is Spoorlaan 434; dit is schuin tegenover het NS-station Tilburg. De bijeenkomst start om
10.30 uur. Aankomst vanaf 10.00 uur met koffie.
Ochtend
- Opening
- De geboorte van een Sektie - Hans Huijbregts & Jan Krikken
- Statistisch-historisch overzicht Sektie Everts - Oscar Vorst
- Nederlandse keverbibliografie online - Ed Colijn
- Sektie Everts 25 jaar - Frank van Nunen
Middag
- Ludieke jubileumquiz - Theodoor Heijerman
Naast bovengenoemd extra feestelijk programma is er natuurlijk voldoende ruimte
voor informele contacten: bijpraten, uitwisselen van kevers ter controle, etc., etc.

Verkoop witte bakken, buisjes en PVP
De Sektie heeft nu ook witte bakken en een tweetal typen plastic buisjes in de verkoop!
Bij de witte bakken gaat het om een zeer degelijke uitvoering van de bekende
witte foto-ontwikkelbakken. Handig om in het veld of thuis monsters in uit te zoeken,
maar ook zeer geschikt voor het spoelen van oevers. Afmeting 26 x 32 cm. Ledenprijs:
€ 20,-.
De kleine (5,5 ml) buisjes meten 53 x 14 mm, zijn van stevig half-doorzichtig
plastic en voorzien van een schroefdop. Bestand tegen alcohol en ethylacetaat.
Ledenprijs: € 10,- per 100 stuks.
De grotere (25 ml) buisjes meten 60 x 27 mm, zijn van stevig half-doorzichtig
plastic en voorzien van een witte schroefdop. Bestand tegen alcohol en ethylacetaat.
Ledenprijs: € 10,- per 40 stuks.
Daarnaast zijn er ook nog steeds druppelflesjes voor ethylacetaat en PVPoplossing (voor het prepareren van genitaaltjes) beschikbaar. Prijs resp. € 2,- (stuk) en
€ 5,- (~5 ml).
Deze producten zullen op de komende bijeenkomst te Tilburg beschikbaar zijn
op bestelling. Je dient een eventuele bestelling van te voren bij de penningmeester te
melden!

