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Jan Cuppen, Buurtmeesterweg 16,
6711 HM, Ede (08380-52039).
Hans Huijbregts, Lienplantsoen 60,
2264 MC, Leidschendam (070-3204356).
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VERENIGINGSNIEUWS
26 november Workshop in Den Haag.
25 feb. 1995 Workshop in Wageningen.
6 mei

Excursie naar het Horsterwold (het grootste vaderlandse loofbos, in wording).

8-10 sept.

Weekend-excursie naar Bakkeveen en omgeving.

25 nov.

Workshop

WORKSHOP DEN HAAG
Op zaterdag 26 november zijn we te gast in het Museon (Museum voor het onderwijs) te Den
Haag. Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
-Ontvangst (vanaf 10.00 uur)
-Lezingen vanaf 1030 uur
-A. van Berge Henegouwen Inleiding over kevercollecties.

-Po Kanaar

Zandzeven

De middag is gereserveerd voor de onderlinge contacten. Voorts zal er de gelegenheid zijn
om een kijkje te nemen in de kevercollectie van het Museon.
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Het Museon is als volgt te bereiken:
-vanaf station Hollands Spoor:
rechtsaf Rijswijkse plein, tram 10 richting Scheveningen, halte Museonlgemeente Museum.
-vanaf Den Haag Centraal:
busplatform, bus 4 richting Kijkduin, halte Museon
/gemeente Museum.
-per automobiel:
richting Scheveningen - Congresgebouw (zie kaartje).

VERHUISD
Cees van den Berg, Hoge Geeren 68, 3828 Tl Hoogland, tel. 033-563046
Henk Vallenduuk, De Cock van Neerijnenstraat 9, 5482 GR Schijndel, tel. 04104-80677.

EXCURSIEVERSLAGEN
Nogmaals het verzoek om uw gegevens van de excursies naar de Amsterdamsche
Waterleiding Duinen en de Biesbosch op te sturen naar Oscar Vorst. Dan kunnen deze
verwerkt worden tot de verslagenlsoortenlijstjes die in de komende info's zullen verschijnen.
Ook van recentere excursies zijn gegevens natuurlijk zeer welkom!

EXCURSIE NAAR SCHIERMONNIKOOG
Aan onze weekend-excursie naar het waddeneiland Schiermonnikoog namen, naast een 10-tal
leden van de sektie Everts, voor het eerst ook enkele duitse kevervrienden van de
Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen deel. Horst Dieter Mater:n, Klaus Renner,
Siegmund Scharf, Peter Stüben en Edmund Wenzei wisten na een soms enerverende reis nog
(net) op tijd de (laatste) boot te halen. Ondanks het inmiddels legendarische sektie Evertsweer, niet alleen regende het pijpestelen ook stormde het heftig, werd er beide dagen fanatiek
verzameld. Menige vangst moest echter weer aan de elementen worden prijsgegeven. Veel
aangenamer verliep het samenzijn in de avonduren achter de buit of een glas wijn in herberg
of kroeg.
Vooral halophiele soorten kregen veel aandacht. Op het strand aan de westpunt van
het eiland viel het massaal optreden van Cillenus la te ra lis, Diglotta submarina en Bledius
subniger op. Letterlijk honderden exemplaren waren te vinden onder een slechts enkele
centimeters brede aanspoelsel gordel. Voor die enkele excursieganger die een exhauster moest
ontberen bleek het vrijwel onmogelijk om dit kleine grut in een razende storm met een pincet
te bemachtigen. Ook de Oosterkwelder werd door vrijwel iedereen bezocht, onder ander
opzoek naar Ceutorhynchidius thalhammeri en Apion limonii. Deze laatste werd helaas niet
aangetroffen. Uiteindelijk verliet iedereen zondagmiddag na een geslaagde excursie het eiland
met de middagboot. Voor sommigen was dit wat later dan gepland ....
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