Uitnodiging winterbijeenkomst (dipteradag) sectie Diptera, zaterdag 9 februari 2019
Locatie: Natuurmuseum Brabant te Tilburg (Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg)
Met het openbaar vervoer, op de fiets of te voet is het Natuurmuseum Brabant makkelijk bereikbaar.
Het museum ligt schuin tegenover Tilburg CS en het busstation. Parkeren kan voordelig in parkeergarage
De Knegtel (Gasthuisring 60), op korte loopafstand van het museum. Bij de receptie van het museum
kunt u een uitrijkaart kopen voor het speciale tarief van 4,50 euro
(http://www.natuurmuseumbrabant.nl/routebeschrijving).
Programma:
10:00

Museum open

10:30 – 11:00 Verzamelen in kantine en doorgeven van lunchwensen (eigen lunch meebrengen is niet geoorloofd)
11:00 – 11:45 Ledenvergadering
• Openingswoord voorzitter Wil van den Hoven
• Verantwoording bestuur over activiteiten en financiën voor 2018
• Activiteiten voor 2019 (dipteraweekend Biesbosch, thema studiedag, dagexcursies,
permanente monitoring,….
11:45 – 12:15 Discussie over koers sectie Diptera
Wat is onze stip op de horizon en hoe kunnen we hier allemaal een steentje aan bijdragen?
Bepaling van onze anti-vergrijzingsstrategie.
12:15 – 12:30 Sander Bot en Frank van de Meutter. Presentatie van de nieuwe Veldgids Zweefvliegen.
Als het mee zit kan je de veldgids ter plekke bewonderen en kopen.
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Paul Beuk. Werken op bekend terrein: als je alles denkt te weten wat er te weten valt.
Naar aanleiding van de vondst van nieuwe soorten vliegen voor Nederland en de wetenschap
in een malaiseval in de ENCI groeve van de Sint-Pietersberg te Maastricht.
https://www.nu.nl/algemeen/5579558/twee-nieuwe-insectensoorten-ontdekt-in-enci-groevemaastricht.html
14:00 – 14:30 Duopresentatie Pasquale Ciliberti1 en Jordy van Beek2
• Korte overzicht van de Nederlandse bloedzuigende muggen1.
• Een bijtend probleem: muggenziften op de Nederlandse Antillen 2.
14:30 – 15:00 Herman de Jong. De oudste bekende Diptera: fossielen uit de Vogezen.
15:00 – 15:10 Wopke Wijngaard. Gedrag in beeld.
15:10 – 15:40 Duopresentatie Theo Zeegers1 en Sandra Lamberts2
• Vliegendeterminatie m.b.v. nieuwe fotografische technologieën1.
• Fotograferen en taxonomie: hoe gaan deze twee samen2.
15:40 – 16:00 Ruimte voor discussie over fotograferen, korte presentatie of mededelingen, leuke vondsten etc.
Heb je een bijdrage meldt dit dan van te voren aan bij de secretaris:
Leendert-Jan van der Ent: ljvanderent@planet.nl of tel: 06-17108490
16:00

Einde programma

17:00

Museum gesloten

