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Bestuur van de sektie
Oscar Vorst (voorzitter)
Tim Faasen (secretaris) – everts@nev.nl
Anton Threels (penningmeester)
Barend van Maanen (nieuwsbrief)
Albert Dees (bijeenkomsten)

Overige Info
Lidmaatschap

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

Sektie Everts Info

Verschijnt 4 keer per jaar in een digitale en gedrukte
ledenversie én een webversie. De ledenversies zijn alléén voor
leden en mogen niet verder worden verspreid.

Website

www.nev.nl/everts (beheerder: Ed Colijn)

Nieuwe leden
Adreswijziging

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
4-6 sept 2020

Weekendexcursie Texel (NH) – Gaat door, meld je snel aan!

14 nov 2020

Najaarsbijeenkomst NH Museum Maastricht – onder voorbehoud

Weekendexcursie Texel
vrijdag 4 tot zondag 6 september 2020
De najaarsexcursie naar Texel gaat door! Meld je snel aan, als je dat nog niet gedaan
had. We hebben een vergunning van Staatsbosbeheer, die geldig is in ongeveer alle bosen duingebieden aan de Noordzee-zijde van het eiland. Deelnemers ontvangen de
vergunning en aanvullende informatie per e-mail.
We verblijven in ‘Hoeve Elba’ aan de Zuidhaffel 27 bij Den Burg. Zie ook
https://hoeve-elba.nl. Dit is een goed uitgeruste accommodatie met drie geventileerde
slaapzalen. Met inachtneming van de Corona-maatregelen zouden er 20 personen in het
gebouw moeten kunnen overnachten. Kussens/matrassen zijn aanwezig maar slaapzak/
dekbed/beddengoed moeten we zelf meenemen. Eventueel kunnen tentjes worden
opgezet op het gazon.
Vervoer: De boot vanaf Den Helder vaart ieder uur. Een plaats voor de auto op de boot
hoeft niet vooraf gereserveerd te worden. Zie voor de tijden en verdere info www.teso.nl.
De boot is openbaar vervoer, dus een mondkapje is verplicht. In de dorpen en bij de
strandslagen betaal je parkeergeld, zie www.texel.net. Op het eiland kan een fiets worden
gehuurd, maar realiseer je daarbij wel dat Texel groter is dan Vlieland.
Tijdens het weekend gelden de landelijke regels m.b.t. Covid-19. Dit betekent dat we
de 1,5 meter regel zullen respecteren en dat hygiëne extra aandacht krijgt.
Vrijdagavond wordt een eenvoudige maaltijd genuttigd in ons verblijf. Op de zaterdagavond is er een traditie dat we op eigen kosten, maar gezamenlijk uit eten gaan. Omdat
we daarbij ieder aan een eigen tafel zouden moeten zitten, zullen we in plaats daarvan
een maaltijd in ons verblijf laten bezorgen. De kosten hiervan zullen worden verdeeld.
Er is nog plaats, dus geef je op door middel van een email aan Albert Dees. De kosten
voor het weekend zijn 45 euro (excl. avondeten zaterdag).
Eveneens tegen de traditie, wordt de rekening per deelnemer pas na het weekend
opgemaakt, waarbij dan ook de maaltijd van de zaterdagavond en de ‘drankjeslijst’ wordt
verrekend.
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Platform Publicaties
In deze rubriek vind je vragen en oproepen van leden, die een publicatie aan het schrijven
zijn of aan het voorbereiden zijn. Neem contact op als je een bijdrage denkt te kunnen
leveren. Of stuur zelf een korte bijdrage voor een oproep voor de volgende Everts Info
naar Barend van Maanen (zie p. 2).
Abdera biflexuosa (Melandryidae)

Ruud Jansen

Ik ben op zoek naar meer waarnemingen van een nieuwe Abdera in Nederland. Het
betreft Abdera biflexuosa die in de zuidelijke provincies en in België is gevonden. Op
internet staan er prima afbeeldingen van. De soort leeft op dode eikentakken en is
makkelijk herkenbaar aan de gele zigzag tekening op de zwarte dekschilden. Niet te
verwarren met A. flexuosa die geel gekleurd is met een zwarte zigzag tekening. Aan een
publicatie zal worden gewerkt.
Lixus filiformis (Curculionidae)
Barend van Maanen
Oscar Vorst
Wie heeft waarnemingen van de snuitkever Lixus filiformis in Nederland? Deze soort
leeft op distels en is makkelijk herkenbaar aan een behaarde lengteband aan weerszijden
op het halsschild en een korte antenneschacht. Samenwerking aan een publicatie behoort
ook tot de mogelijkheden.
Berginus tamarisci (Mycetophagidae)
Willy Troukens
Informatie gezocht over Berginus tamarisci in Nederland. Meer info: Everts Info 126.
Nacerdes (Oedemeridae)

Rick Buesink

Oproep voor waarnemingen van Nacerdes gezocht. Meer info: Everts Info 125.

Inleveren soortenlijstjes excursies 2020
Draag bij aan het verslag van de excursies van dit jaar, door je soortenlijsten aan te
leveren als Orde- of Klasse-export. Let op: de inleverdatum voor de excursie van de
Groote molenbeek is eerder dan gebruikelijk, i.v.m. bijdrage aan het 10.110soortenjaar. Zie de contactgegevens op pagina 2.
Excursies 2020
Groote molenbeek, Sevenum
Texel

Verslag
Barend van Maanen
Albert Dees

Deadline
1-11-2020
1-07-2021

