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Bestuur van de sektie:
Oscar Vorst (voorzitter) – Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht, (030-2722209),
vorst*xs4all.nl
Gert van Ee (secretaris) – Voorhelmstraat 5, 2012 ZM Haarlem, (023-5315742),
everts*nev.nl
Ruud Jansen (penningmeester) – Blankenbergestraat 6, 1066 TK Amsterdam, (0206694523), ruudbertine*kpnplanet.nl
Ed Colijn (website en nieuwsbrief) – Hofstede 54, 8212 WD Lelystad, (0320227509), colijn*sarvision.nl
Cor van de Sande (coördinator vergaderingen) – Levantkade 241, 1019 MG
Amsterdam, (020-4184649), corvdsande*hetnet.nl

Overige Info
Lidmaatschap

€ 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536,
Sektie Everts, Amsterdam.

Website

www.nev.nl/everts

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
5-7 sep 2014

Excursieweekend Musselkanaal

15 nov 2014

Najaarsbijeenkomst te Tilburg

Convocatie 23e weekendexcursie te Musselkanaal van
vrijdag 5 t/m zondag 7 september 2014
Dit jaar houden we het Everts’-weekend in de provincie Groningen, een gebied waar
we als sektie niet veel zijn geweest. We zijn een weekend te gast in de Nardusbloem te
Musselkanaal. Er zijn vergunningen beschikbaar voor gebieden van Natuurmonumenten (Ruiten Aa), Staatsbosbeheer (alle terreinen binnen de beheerseenheid
Westerwold en Oldambt) en Het Gronings Landschap (Ennamaborgh en Dollard).
Boswachter Leon Luijten van Staatsbosbeheer zal vrijdagavond een toelichting geven
op de gebieden in Oost Groningen. Zondag gaat hij mee op excursie.
Bij het zoeken naar geschikte terreinen is er gelet op diversiteit in biotopen zoals
bossen, graslanden en kwelders. Zo is er voor elke coleopteroloog wat wils. De
gebieden zijn te vinden op de volgende topografische kaarten: 7F, 7H, 8C, 12A, 12F,
13A en 13C (1:25.000).
Accommodatie
We zijn te gast in de recent verbouwde groepsaccommodatie “De Nardusbloem”,
Akkerweg 57 te Musselkanaal, www.denardusbloem.nl, tel. 0599-653127. Op het
terrein of in de straat is voldoende parkeergelegenheid. Wij zijn de enige groep in het
gebouw. Er zijn zeven kamers met stapelbedden die voorzien zijn van goede matrassen
en donzen dekbedden. De volgende zaken dien je zelf mee te brengen:
- Een overtrek voor de matras (90x 200 cm)
- Een dekbedovertrek of slaapzak
- Een kussensloop
- Theedoek (er moet ook worden afgewassen!)
Hoe kom ik op de Nardusbloem?
Het adres is Akkerweg 57 te Musselkanaal nabij Stadskanaal op de grens van
Groningen en Drenthe. Je kunt ook met de trein naar Stadskanaal (tweemaal per uur).
De loopafstand naar De Nardusbloem bedraagt 5 km. Omdat de terreinen redelijk
verspreid liggen binnen de provincie is het waarschijnlijk het handigste om per auto te
gaan en met elkaar iets af te spreken over het vervoer.
Aanmelden kan door € 50,- over te maken naar bankrekening NL95 INGB 0004 0585
36 van de Sektie Everts. Er is plaats voor ten hoogste 25 personen, dus wees er snel bij.
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Aankomst en maaltijden
We kunnen vanaf vrijdagmiddag ca. 17.00 uur op de Nardusbloem terecht. ’s Avonds
zullen we om ca. 19.00 uur een eenvoudige groepsmaaltijd nuttigen. Als je geen
gebruik wilt maken van deze maaltijd laat het dan tijdig weten aan Ruud Jansen. Voor
het ontbijt en lunch (zelf klaarmaken!) wordt gezorgd. Zaterdagavond gaan we op
eigen kosten uit eten. Als je vegetarisch bent graag even doorgeven aan Ruud.
Meer informatie en vergunningen
Voor meer informatie vooraf kun je terecht bij Ruud Jansen, tel. 06-30071375,
Ruudbertine*kpnplanet.nl of bij medeorganisator Cor van de Sande, tel. 06-14468297,
corvdsande*hetnet.nl. Mocht je graag vooraf vergunningen willen ontvangen (i.v.m.
bezoek van terreinen op vrijdag) dan kun je deze tot een week van tevoren bij Ruud
aanvragen. Deze zullen dan per e-mail worden toegestuurd.

Die Käfer Mitteleuropas te koop
De Sektie heeft de hand weten te leggen op een vrijwel complete set van dit
standaardwerk, verzorgd door Freude, Harde en Lohse. Het betreft de negen eerste
delen. Complete sets zijn schaars doordat het werk over zo'n lange periode verschenen
is: van 1965 tot 1983. Later verschenen nog enkele supplementen.
De aangeboden delen bevatten determinatietabellen voor alle soorten, behalve voor de
snuitkevers s.l. (Curculionoidea) die in de hier ontbrekende delen 10 en 11 worden
behandeld. De boeken zijn in goede staat. Ze zijn zo te zien niet, tot nauwelijks
gebruikt. Slechts de ruggen zijn verbleekt en hier en daar wat gebutst. Deel 6 wijkt wat
af, want dit is de recente ongewijzigde herdruk (2011). Vraagprijs is € 400. Voor
nadere details kun je contact opnemen met onze voorzitter.

