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De bijeenkomsten gaan door op vrijdagavond 20.00 u. in het Provinciaal Groendomein
Vrieselhof, Schildesteenweg 95, 2520 Ranst. Contactpunt 0485-56.87.81
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- Hoofdredactie Phegea:
- Regionale Werking Antwerpen:

De Prins Willy, Dorpstraat 401B, 3061 Leefdaal.
Tel.: 02/305.37.32 e-mail: willy.deprins@gmail.com
De Prins Guido, Markiezenhof 32, B-2170 Merksem.
Tel.: 0485/568781 e-mail: guido.deprins@telenet.be

- Sectie Benelux TrekvlinderOnderzoek: Vermandel Eddy, Poorterslaan 118, NL-4561 ZN Hulst.
Tel.: +31/114-37.03.78 e-mail: trekvlinders@gmail.com
- Werkgroep Vlinderfaunistiek:
Steeman Chris, Koning Albertlei 90, B-2950 Kapellen.
Tel.: 03/605.35.96 e-mail: christiaan.steeman@telenet.be
- Werkgroep Bladmineerders:
Wullaert Steve, Sint-Jorisstraat 24, 3583 Paal.
Tel.: 0495/57.83.45 e-mail: sw.demijnen@gmail.com
- Werkgroep Dagvlinders:
Cuvelier Sylvain, Diamantstraat 4, 8900 Ieper.
Tel.: 0475/84.11.71 e-mail: sylvain.cuvelier@pandora.be



Personen of verenigingen, die iets willen laten opnemen in dit mededelingenblad, dienen hun
aanvraag te sturen naar Theo Garrevoet, Kampioenstraat 14, B-2020 Antwerpen 2.
E-mail: theo.garrevoet@telenet.be. Deze aanvragen minstens 1 maand vóór het verschijnen van
het volgende nummer van PHEGEA indienen!

Het bestuur wenst alle leden een prettige vakantie en vele interessante (entomologische) waarnemingen.
Wellicht zijn sommige observaties een artikeltje waard!
Het secretariaat van de vereniging zet vanaf 1 juli alle administratieve activiteiten op een laag pitje. Het
verenigingslokaal zal overigens, zoals steeds, in juli en augustus gesloten zijn maar vanaf nu, volgens het
nieuwe vergaderschema, ook in juni.

1. BELANGRIJKE MEDEDELING
Voor de zekerheid wordt hier nogmaals het nieuwe vergaderschema weergegeven. Er zullen per jaar
nog maar 7 bijeenkomsten zijn i.p.v. de 10 traditionele. Daartegenover staat dat twee vergaderingen
worden uitgebreid naar een halve of een hele dag en verplaatst naar een zaterdag. In principe zijn de
vergaderingen als volgt gepland:
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli-Augustus
September
Oktober
November
December

algemene ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie
vervalt
gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
Lente-vergadering: lange vergadering op zaterdag (bv: 11:00 - 17:00)
vervalt
geen vergadering (zoals vroeger)
Herfst-vergadering: lange vergadering op zaterdag (bv: 11:00 - 17:00)
gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
gewone vergadering op vrijdag (20:00 - 22:00)
vervalt

2. Nieuwe leden
• CATTELAIN Philippe, Akkerstraat 8, 9220 Hamme.
Tel.: +32 (0)479 22 70 48
E-mail: ph_cattelain@hotmail.com
Specialiteit: Lepidoptera.
• NOSSENT Regis, Jules De Cocklaan 34, 9050 Gentbrugge.
Tel.: +32 (0)484 77 60 50
E-mail: nossent_regis@yahoo.com
Specialiteit: Nachtvlinders, vlinders, libellen.

3. Programma van de activiteiten
05-06-2015
05-09-2015
19-09-2015

02-10-2015
03-10-2015
07-11-2015
14-11-2015

GEEN vergadering. Het nieuwe vergaderschema voorziet geen vergadering meer in
juni.
Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren.
1ste herfstvergadering: studiebezoek achter de schermen van het museum Naturalis te
Leiden. Mogelijkheid tot het bekijken van de insectencollecties en de omvangrijke
bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging en van het NBC
(Nederlandse Biodiversiteits Centrum) te Leiden. Praktische info volgt nog via e-mail
en op de website.
Uitzonderlijk is deze "vergadering" niet in het begin van de maand omdat we rekening
moeten houden met de openingsmomenten van het museum in Leiden.
Reisverslagen (Reeds aangekondigd: De Alpen, Sylvain Cuvelier).
Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren.
Het genus Noctua (Noctuidae) (Guido De Prins). De leden wordt gevraagd
collectiemateriaal mee te brengen en/of fotomateriaal of USB-stick of dergelijke.
Vergadering Werkgroep Dagvlinders, BC Molsbroek, Lokeren.

4. Excursies VVE (voor up-to-date informatie zie ook: www.phegea.org)
De excursies gaan door indien de weersomstandigheden het toelaten. In geval van twijfel best op
voorhand de organisator contacteren.
06-06-2015 Werkgroep Bladmineerders: Aywaille – Heid des Gattes; overdag zoeken naar
bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
20-06-2015 Werkgroep Bladmineerders: Zichem – Demerbroeken, Vierkensbroek; overdag zoeken
naar bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
20-06-2015 Werkgroep Dagvlinders: inventarisatie Satyrium w-album omgeving Gavere. Info.
27-06-2015 Werkgroep Bladmineerders: Bilzen-Lanaken – De Hoefaert; overdag zoeken naar
bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming 's nachts. Info.
04-07-2015 Werkgroep Dagvlinders: inventarisatie Satyrium w-album op nieuwe plaatsen met
zaaddragende Iepen in het Durme- & Scheldegebied. Info.
17-07-2015 Werkgroep Bladmineerders: Zichem – Durbuy – Oude briquetterie de Rome; overdag
zoeken naar bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming.
Info.
25-07-2015 Werkgroep Bladmineerders: Furfooz – Réserve naturelle de Furfooz; overdag zoeken
naar bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
01-08-2015 Werkgroep Bladmineerders: Koersel – De Vallei van de Zwarte Beek; overdag zoeken
naar bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
15-08-2015 Werkgroep Bladmineerders: Sint Truiden – Nieuwenhoven; overdag zoeken naar
bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
12-09-2015 Werkgroep Bladmineerders: Ename – Bos t'Ename; overdag zoeken naar bladmijnen en
andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.
26-09-2015 Werkgroep Bladmineerders: Knokke-Heist – Het Zwin; overdag zoeken naar
bladmijnen en andere Lepidoptera, aansluitend nachtvlinderwaarneming. Info.

5. Geplande evenementen
 Zie ook de website van de VVE voor de laatste wijzigingen en additionele evenementen.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waaraan onze vereniging haar medewerking verleent:
 30/5 - 7/6/2015 Insectenweek: start in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel; slot in De Lieteberg, Zutendaal.
Meer info: Week van het insect en Peter Berx.
 12-13/6/2015
Grensoverschrijdende 1000-soortendag plaats in de vallei van het Merkske
(Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas). Info: 1000-soortendag 2015.
 02-04/09/2015 Ento' 15 Annual Science Meeting and International Symposium "Insect
Ecosystem Services", in het Trinity College Dublin, georganiseerd door de Royal
Entomological Society.
th
 25-30/09/2016 25
International Congress of Entomology, Orlando, Florida, U.S.A.,
georganiseerd door de Entomological Society of America
Meer info: ice2016orlando.org.
Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen op tel.: 02/305.37.32
E-mail: willy.deprins@gmail.com

6. De vereniging is verhuisd!
Het is gelukt! Alle lokalen zijn opgeknapt en alle rekken, de collectie en de volledige bibliotheek zijn
overgebracht. De collectie en bibliotheek zijn al terug in de rekken geplaatst (maar nog niet detail
geordend). De doelstelling om dit alles afgerond te hebben tegen eind april hebben we dus gehaald.
Het bestuur dankt iedereen die, op welke wijze ook, een steentje (of steen) heeft bijgedragen aan het
vlotte verloop van deze toch wel gigantische onderneming.
Hieronder vindt u een aantal foto's van de werkzaamheden en het uiteindelijke resultaat.

7. Week van het insect
Van 30 mei tot en met 7 juni vindt de Week van het insect plaats onder het peterschap van Lieven
Scheire. Het volledige programma vind je op www.insectenweek.be/.
De start wordt gegeven in het Koninklijk Belgisch Museum voor Natuurwetenschappen met heel wat
activiteiten en een lijst met gerenommeerde sprekers. Inkom is gratis maar vooraf inschrijven voor de
voordrachten (o.a. Midas Dekkers, Lieven Scheire, Hans Van Dyck, enz.) is nodig en kan via:
http://www.insectenweek.be/events_kbin.html.
Een lijst van de aangekondigde voordrachten vind je hier.
Een overzicht van de geplande activiteiten vind je in deze folder.

8. Te koop
Ik verkoop een deel van mijn verzameling, het zijn 11 museumkasten (40 x 50 x 6) gevuld met
Tropische en Europese vlinders + kast. Prijs overeen te komen.
Contacteer Geert Bliki. Tel.: 0475/815583.

9. Publicaties van de vereniging

leden krijgen 30 % korting op de vermelde prijzen

Zie ook op www.phegea.org bij "Publicaties"
Tijdschrift PHEGEA
Jaargang 1 (1973)
Jaargang 2 (1974)
Jaargang 3 (1975)
Jaargang 4 (1976)
Jaargang 5 (1977)
Jaargang 6 (1978)
Jaargang 7 (1979)
Jaargang 8 (1980)
Jaargang 9 (1981)
Jaargang 10 (1982)
Jaargang 11 (1983)
Jaargang 12 (1984)
Jaargang 13 (1985)
Jaargang 14 (1986)
Jaargang 15 (1987)
Jaargang 16 (1988)
Jaargang 17 (1989)
Jaargang 18 (1990)
Jaargang 19 (1991)

12 p A5
48 p A5
60 p A5
68 p A5
84 p A5
68 p A5
92 p A5
96 p A5
88 p A5
248 p A5
104 p A5
148 p A5
140 p A5
148 p A5
220 p A5
148 p A5
252 p A5
190 p A5
168 p A5

(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)
(kopie)

(kopie)
(kopie)

(2 kleurenplaten)

1,00 €
3,50 €
4,50 €
5,00 €
6,00 €
5,00 €
7,00 €
7,00 €
6,50 €
18,50 €
7,50 €
11,00 €
10,50 €
11,00 €
16,50 €
11,00 €
18,50 €
14,00 €
13,50 €

Jaargang 20 (1992)
Jaargang 21 (1993)
Jaargang 22 (1994)
Jaargang 23 (1995)
Jaargang 24 (1996)
Jaargang 25 (1997)
Jaargang 26 (1998)
Jaargang 27 (1999)
Jaargang 28 (2000)
Jaargang 29 (2001)
Jaargang 30 (2002)
Jaargang 31 (2003)
Jaargang 32 (2004)
Jaargang 33 (2005)
Jaargang 34 (2006)
Jaargang 35 (2007)
Jaargang 36 (2008)
Jaargang 37 (2009)
Jaargang 38 (2010)
Jaargang 39 (2011)
Jaargang 40 (2012)
Jaargang 41 (2013)
Jaargang 42 (2014)

160 p A5
140 p A5
172 p A5
220 p A4
188 p A4
184 p A5
156 p A5
148 p A5
156 p A5
160 p A5
200 p A5
160 p A5
156 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
160 p A5
100 p A4
96 p A4
96 p A4

(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(4 kleurenplaten)
(10 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(7 kleurenplaten)
(6 kleurenplaten)
(8 kleurenplaten)
(13 kleurenplaten)
(14 kleurenplaten)
(9 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(22 kleurenplaten)
(12 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(20 kleurenplaten)
(18 kleurenplaten)
(25 kleurenplaten)
(17 kleurenplaten)
(full colour)
(full colour)

14,00 €
12,50 €
15,00 €
21,50 €
18,00 €
17,50 €
15,00 €
14,00 €
15,50 €
18,50 €
23,00 €
16,50 €
17,50 €
23,00 €
23,00 €
18,00 €
22,00 €
22,00 €
21,00 €
22,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 €

Entomobrochures:
1. Genitalia van Lepidoptera prepareren en afbeelden.
(W.O. DE PRINS), 32 p...................................................................................................... 3,00 €
2. Bijdrage tot de kennis van de biologie van Phalacropterix
graslinella
(Lepidoptera, Psychidae) (H. HENDERICKX), 46 p.......................................................... 4,00 €
3. De dagvlinders van de Belgische fauna. (A. JANSSEN), 40 p.......................................... 4,00 €
4. Systematische naamlijst van de Belgische Lepidoptera.
(W.O. DE PRINS), 57 p...................................................................................................... 6,00 €
5. Inventarisatie, status en ecologie van het Belgisch
dagvlinderbestand.
(E. DE TRÉ), 72 p. ............................................................................................................ 8,00 €
6. De Belgische trekvlinders en dwaalgasten: 10 jaar Belgisch
trekvlinderonderzoek. (B. VANHOLDER et al), 72 p., 6
kleurenplaten, 38 tekstfiguren. .................................................................................... 12,00 €
7. Rhopalocera of Turkey 13. Sympatry and supposed gene
exchange between Maniola telmessia (Zeller,1847) and Maniola
halicarnassos Thomson, 1990 on the Bodrum Peninsula (SW.
Turkey) vs. evidence for their specific distinctness: two sides of
the same coin (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae) (A. OLIVIER
& J.G. COUTSIS), 60 p., 2 kleurenplaten, 27 tekstfiguren, 16
tabellen......................................................................................................................... 11,50 €
8. Gillard, M., 2005. – Les papillons migrateurs de Belgique. 160 p.............................. 17,00 €

Boeken:



Catalogus Antwerpse Lepidoptera (A. JANSSEN), 232 p. ............................................ 20,50 €
The Butterflies of the Greek island of Rhodos (A. OLIVIER)
Taxonomy, Faunistics, Ecology and Phenology 250 p., 2 colour
plates. ........................................................................................................................... 36,00 €

Diversen:






Lehmann, I. 2010. A revision of the genus Arbelodes Karsch
(Lepidoptera: Cossoidea: Metarbelidae) from southeast-central
and southern Africa with the description of thirteen new species.
– Published by the author, 82 p., incl. 8 b/w plates and 5 colour
plates (English). ...................................................................................... gratis (pdf – 20 MB)
Lehmann, I. 2011. The description of a new genus and twentythree new species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from
the lowland tropical rain forests of the Guineo-Congolian Region
with notes on habitats and biogeography. – Published by the
author, 67 p., incl. 10 b/w plates, 6 colour plates, and 1 coloured
map (English) ......................................................................................... gratis (pdf – 28 MB)
Lehmann, I. 2013. Description of two new genera and ten new
species of Metarbelidae (Lepidoptera: Cossoidea) from western,
north-central and eastern Africa with notes on habitats and
biogeography. – Published by the author, 82 p., incl. 10 b/w
plates, 5 colour plates, and 2 coloured maps (English) ......................... gratis (pdf – 26 MB)

Deze publicaties kunnen besteld worden door het gepaste bedrag over te schrijven op volgende
rekening:
IBAN: BE35 0000 1065 4337
BIC: BPOTBEB1
t.n.v. Vlaamse Vereniging voor Entomologie, Kampioenstraat 14, 2020 Antwerpen 2, met vermelding van het gewenste.
Bestelt U op deze wijze, dan worden geen portokosten aangerekend.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.vermandel.com

Wenst u lid te worden of kent u iemand in uw omgeving die lid wenst te worden,
gebruik dan onderstaand formulier of gebruik de inschrijvingsmogelijkheid via
onze website: www.phegea.org

Vlaamse Vereniging voor Entomologie

Inschrijvingsformulier

invullen met drukletters a.u.b.
Ondergetekende wenst lid te worden van de V.V.E. met ingang van het jaar: ......................
Naam: .......................................................................
Voorna(a)m(en): .......................................................
Geboortedatum: .................................
Beroep: ..................................................................
Adres:
Straat en nummer (bus): ...............................................................................................
Postnummer: ........................
Gemeente: ............................................................
Land: .....................................
Telefoon: ............................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Specialiteit of interessegebied: ..................................................................................................
..........................................................................................................................................

Ik aanvaard de reglementen van de V.V.E. en ben bereid de jaarlijkse contributie te betalen.
Gelieve, gelet op de wet op de privacy, aan te duiden of de
gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail en specialiteit)
mogen gepubliceerd worden in het mededelingenblad.

Datum: ...............................................

□ JA

□ NEE

Handtekening: ............................................

Ingevuld terug te sturen naar de secretaris van de V.V.E.,
Willy De Prins, Dorpstraat 401B, B-3061 Leefdaal. willy.deprins@gmail.com.

If you want to become a member or if you know somebody else being interested,
use the application form below or visit our website www.phegea.org where you
can download this form as Word- or pdf-file.

Flemish Entomological Society

Application form

Please, use capitals
I hereby apply to become a member of the F.E.S. starting in the year: .................................
Name: .......................................................................
First name(s): ...........................................................
Date of birth: ......................................
Profession: .............................................................
Address:
Street en number: ..........................................................................................................
ZIP-code: ..............................
Town: ...................................................................
Country: .................................
Phone: ...............................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Special interest: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................

I accept the statutes of the society and I am prepared to pay the yearly membership fee.
In compliance with the privacy law, please indicate whether
your data may be published or not.

Date: ..................................................

□ YES □ NO

Signature: ...................................................

Please return to the Secretariat of the F.E.S.,
Willy De Prins, Dorpstraat 401B, 3061Leefdaal.

willy.deprins@gmail.com.

