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Bestuur van de sektie:
Jan Cuppen (voorzitter)

Buurtmeesterweg 16, 6711 HM Ede
(0318-652039), jan.cuppen*aqec.wkao.wau.nl

Oscar Vorst (secretaris)

Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht
(030-2722209), vorst*xs4all.nl

Bas Drost (coördinator
vergaderingen)

Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen
(0344-661440), mbpdrost*knoware.nl

Henk Pijpers (penningmeester)

Pasteurstraat 234, 2522 RS Den Haag
(070-3905964)

Barend van Maanen

Oberonstraat 76, 6043 TR Roermond
(0475-324648), maanen.engels*hetnet.nl

Contributie 1999
Een ieder die zijn/haar contributie over het jaar 1999 nog niet heeft voldaan wordt
dringend verzocht dit alsnog te doen. Graag fl. 10,- overmaken op giro 4058536 van de
Sektie Everts te Den Haag.

Nieuwe leden
Niko Buiten, Spaarne 49 app 1.7, 2011 CE Haarlem.
Paul van Wielink, Tobiass Asserlaan 126, 5056 VD Berkel-Enschot, tel 013-5331570

Verhuisd
Huub Cuppen, Hogeweg 8, 6961 LT Eerbeek, tel 0313 656587
R.J. Ketelaar, Asterstraat 37, 6708 DJ Wageningen
Bert Storm, W.A. Scholtenstraat 10, 9712 KW Groningen.

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
27 februari

Workshop te Utrecht

8 mei

Voorjaarsexcursie naar Leersum

4-5 september

Weekendexcursie

20 november

Workshop

Workshop in Utrecht
Op zaterdag 27 februari zijn we gast van de Universiteit Utrecht. Het adres is
Centrumgebouw Noord, Padualaan 14, Universiteitscentrum De Uithof. De deur is
open tussen 10.00 en 10.30 uur. Laatkomers zullen enig geduld moeten betrachten, de
deur gaat namelijk om 10.30 uur op slot.
Aangezien er in de directe nabijheid geen gelegenheid is om een lunch te kopen
kan men het beste brood medenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
In het ochtendprogramma vertelt Menno Schilthuizen over Het wonder van de
appelboom (over soortvorming bij insecten).
De middag is beschikbaar voor informele contacten. Helaas zijn er geen
binoculairs aanwezig. Daarom zou het handig zijn als een aantal mensen een
binoculair zouden meenemen. Tot ziens in Utrecht.
Centrumgebouw Noord is een karakteristiek gebouw van rode baksteen dat over de
weg gebouwd is. Vanaf Utrecht Centraal Station is dit te bereiken met stadsbus lijn 11
(uitstappen halte Centrumgebouw) of buslijn 12 (halte Kruytgebouw).
Per auto A28 Utrecht richting Amersfoort de afslag De Bilt / De Uithof nemen
en zuidwaarts richting De Uithof volgen (Universiteitsweg). Na 800 m rechtsaf de
Leuvenlaan in en de auto parkeren. Centrumgebouw is laagbouw gesitueerd tussen de
sterflat (12 verdiepingen) en de flat met lichtreclame (21 verdiepingen).
Routebeschrijving zie ommezijde.

Uitslag keverkwis
De jubileum keverkwis werd gekenmerkt door een hoog gehalte aan raadselachtige
vragen; niet alleen over kevers maar ok over de historie van de Sektie. Theodoor
Heijerman verzorgde een fraaie diashow die ook de nodige raadsels opwierp. Het was
dan ook een nek aan nekrace. De eerste prijs, een schitterend Sektie Everts jubileum
T-shirt werd gewonnen door een dolgelukkige Dré Teunissen met 45 punten; op de
tweede plaats eindigde Toon Keukelaar (44 punten). Hans Huijbregts werd derde met
41 punten.
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Jubileum T-shirts te koop
Het fraaie Sektie Everts jubileum T-shirt is nog verkrijgbaar op de komende workshop.
De prijs bedraagt f 25,-. Ook is het mogelijk het T-shirt thuisgestuurd te krijgen je
betaald dan f 30,- over te maken op giro 159003 van O. Vorst te Utrecht. Vermeld wel
of je voorkeur uitgaat naar maat L of M.
De secretaris

Centrumgebouw
Noord

