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• BELANGRIJK: verzoeken om vergelijkingsmateriaal voor een specifiek
determinatieprobleem aanmelden bij de secretaris (vorst*xs4all.nl)
We hopen dat deze workshop zowel beginner als gevorderde coleopteroloog wat te
bieden zal hebben. Doe vooral mee!

Aanmelden Jubileum-excursieweekend vrijdag 17 –
maandag 20 mei 2013 (Pinksteren)
Het Sektie Everts Jubileum weekend 2013 vindt dit jaar plaats van vrijdag 17 tot en
met maandag 20 mei te Schin op Geul (L.). We zijn dit Pinksterweekend te gast in
groepsaccommodatie “De Struchterhof”, Strucht 2, 6305 AH Schin op Geul. Deze
winter wordt de accommodatie verbouwd maar voor een eerste oriëntatie kun je te
recht op hun website: www.struchterhof.nl.
Voor diverse terreinen in Zuid Limburg worden vergunningen aangevraagd: o.a.
hellingbossen, beekdalen en een groeve. Mocht je een heel bijzonder “keverrijkje” in
Zuid Limburg weten, dan sta ik open voor suggesties en informeer me dan zo spoedig
mogelijk i.v.m het aanvragen van vergunningen.
Voor vragen over dit weekend kun je terecht bij Frank van Nunen (zie blad 2 van Info).
In de volgende Sektie Everts Info wordt de complete convocatie voor het weekend
opgenomen.
Wil je zeker zijn van een plaats voor deze unieke excursie reserveer dan zo spoedig
mogelijk door € 45 over te maken (alleen dit geldt als aanmelding) naar de
penningmeester van de Sektie Everts: ING 4058536 tnv Sektie Everts te Utrecht, onder
vermelding van “weekendexcursie 2013” (IBAN: NL95INGB0004058536, BIC:
INGBNL2A). Dit is inclusief de vrijdagavondmaaltijd. Op zaterdagavond en
zondagavond gaan we op eigen kosten uit eten. We hebben de kosten voor dit lange
weekend zo laag kunnen houden door een genereuze bijdrage van de NEV!

Inleveren soortenlijstjes Excursies 2012
De soortenlijsten van de excursies van afgelopen jaar kunnen weer worden ingeleverd
bij het bestuurslid dat de verslaglegging verzorgt. Lever je lijsten bij voorkeur aan als
Orde- of Klasse-export. Ook kleine bijdragen van één of enkele soorten worden
gewaardeerd! Zie voor de contactgegevens p.2.
Excursies 2012
Extra excursie Bloemkampen
Excursieweekend Strabrecht

Verslag
Gert van Ee
Frank van Nunen

Deadline
15-02-2013
01-06-2013

