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Bestuur van de sektie
Oscar Vorst (voorzitter)
Ruud Jansen (secretaris) – everts@nev.nl
Anton Threels (penningmeester)
Jan Wieringa (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

nev.nl/secties/kevers/

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
9–11 sept 2022 Weekendexcursie Zuid-Beveland/Walcheren (Ze)
nov 2022

Najaarsbijeenkomst Maastricht

Inleveren soortenlijstjes excursies 2021
Draag bij aan het verslag van de excursies van vorig jaar door je soortenlijsten aan te
leveren als Orde- of Klasse-export. Zie de contactgegevens op pagina 2.
Het verslag van Bargerveen wordt pas in de volgende info gepubliceerd en zal verzorgd
worden door Oscar, daarom is de deadline opgeschoven tot 1 oktober!!! Dus stuur je
waarnemingen, of eventuele aanvullingen, alsnog op naar Oscar. Eerdere opgaven aan
Albert worden doorgestuurd.
Excursies 2021
Bargerveen

Verslag
Oscar Vorst

Oxyporus rufus, Regte Heide 2022 (foto: Tim Faasen)

Deadline
01-10-2022
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Najaarsexcursie Walcheren
9-11 september
De najaarsexcursie van 2022 staat gepland van vrijdag 9 tot zondag 11 september en
heeft als bestemming Walcheren (Zeeland). Er zijn inmiddels vergunningen binnen van
Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer. De aanvraag van een vergunning voor het
Heggenreservaat loopt nog. We hebben vergunningen voor diverse terreinen op
Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland.
We verblijven in ‘Hoeve Weltevreden’ (hoofdgebouw) in Oostkapelle. Deelnemers
moeten zelf zorgen voor een (hoes)onderlaken, slaapzak en kussensloop.
Vrijdagavond wordt een eenvoudige maaltijd genuttigd in ons verblijf. Op de
zaterdagavond zullen we een maaltijd in ons verblijf laten bezorgen. Om daarvan de
kosten een beetje te dekken is besloten de excursieprijs te verhogen naar 50 euro (zie info
134).
Opgave door middel van een email aan Albert Dees.

Platform Publicaties / Oproepen
Planeustomus palpalis (Staphylinidae)

Ruud Jansen

Wie heeft er waarnemingen van Planeustomus palpalis uit Nederland? Deze soort leeft
op moerassige plaatsen in vochtige weilanden en bossen. In de avond is er vliegactiviteit.
Veel waarnemingen zijn op licht gedaan. Een publicatie is in voorbereiding.
Cousya nigrata (Staphylinidae)

Jan Wieringa

Wie heeft er waarnemingen van Cousya nigrata uit Nederland of het ons omgrenzende
gebied? De soort lijkt actief in april en mei.

