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Redactioneel
Blijkbaar was het voorwoord in het vorige nummer
over het spontaan sturen van artikeltjes iets te
enthousiast; deze keer kregen we beduidend minder
bijdragen toegestuurd. Met enig navragen zijn we er
echter toch weer in geslaagd een goed nummer te
fabriceren.
De zomerexcursie wordt aangekondigd en er is een
verslag van de zomerexcursie van 2010. Plus een
verslag van de studiedag in januari 2011.
De rubriek ‘Leuke waarnemingen’ is deze keer wat
mager, we kregen niet zoveel meldingen binnen.
Er staat een vijftal artikelen in dit nummer. Volgens
Jelle Devalez staat de dageraadbij te dringen aan de
Nederlandse grens. Hij heeft onderzoek aan deze soort
gedaan. Henk Vlug vertelt over de bestrijding van
rozenkevers met behulp van keverdoders. Stijn
Schreven heeft het gebied de Foeperpot in Groesbeek
geïnventariseerd en doet daar verslag van. Theo
Peeters verhaalt over zijn zoektocht naar de vroegste
gegevens van Virgilius Lefeber en diens excursies in
het buitenland. Huib Koel is op zoek geweest naar
Osmia parietina in de Amsterdamse Waterleiding
Duinen.
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Kees van Achterberg heeft een generatabel voor de in
Nederland voorkomende bijengenera gemaakt. Jan
Smit maakte een tabelletje voor de bijen van het genus
Melitta.
Bij de ‘Literatuur’ enkele boekbesprekingen, van Erik
van der Spek en Hans Nieuwenhuijsen. Theo Peeters
geeft een overzicht van interessante websites voor
literatuur over aculeaten. Huib Koel geeft informatie
over zijn website Wildebijen.nl.
De penningmeester roept degenen die dat nog niet
gedaan hebben op, om de bijdrage voor dit jaar over te
maken.
Bij ‘Mededelingen’ enige informatie van het bestuur,
evenals het jaarverslag van de sectie over 2010.
Raymond Broersma heeft de meeste samenvattingen
weer vertaald, waarvoor onze dank.
Veel leesplezier Jan, Theo & Hans.

