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Onze a llerbeste wensen. 
----r--~--~-----_.- .. ---
r:let deze a fl eve rinG van onze zeebiolog i s che documen
t a ti e s lui t en we het j aar 1967 af , waarbij we mogen 
terugzi en oV een vo orspo edi g jaar voor onze stichting. 
Zo s teel', het aPen t a l l eden weer aanme rke.li j k, terwi j 1 
het aant8.1 'bedankjes dat aan het eind van het jaar al
tijd to ' ver0achtenis, zeer minima a l i s gebl even . 
Wij prijzen ons daarom gelukki c , dat we - staande op 
een hechte basis - we e r een ni euw j aar mogen aanvan
gen , dat naar vlij. hopcm even voorspoedig zal zijn als 
1967. 
Vanaf deze plaa t s \rIil he t bestuur zijn waarë~ e ring uit
spieken voor het vele werk dat door een groep trouwe 
medewerke r s ook in het a f Ge lopen jaa r weer verzet werd. 
Buitenstaanders hebben e r geun idee van welke omVang 
al het administratieve , organisatörisch~ en propagan
distische v!8 rk hee;fto,angenomen in de l aa tste jaren 
sind ~ onze s ti c~tine een eno r me ledenaanwas heeft on-
dergaan . " .. . 
Het mag ook wel be kend worden dat al dat werk door Be
stuur en meciO\-.rerkers in de vrije tijd wordt tjedaan 
zonder enige bè~o~tng in welke vorm ook. Daarom waar
deren wij dest emeer het ~nthousiasme en de volharding 
waarmee dit we l is waa r fijne werk in het belang van 
onze leden en van d e zeebiologie en de ma lacologie 
wordt verricht. Wanneer wij op deze ingeslagen weg 
voortgaan, kunnen wij he t nieuwe j aar me t vertrouwen 
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tegemoet zien. " , 
\Jij wensen alle lezers eenvoorspbedignieuwjaar, een 
goedë gez·öhdheid ' voor U en de Uwen, veel interessante 
gebeurtenissen in UW<1q:quaria, veel eeluk1cige uren tij
dens het veldwerk en vele mooie aanwinsten voor Uw 
schelpencollectie. 

, , 
Het Bes tuur. 

\: ", 

De VI TA lrjAHIIM per ,1J JIl:!1uari een nog fraaier Geheel. 

Voortaan ook de Varia f'iJaritiaa in druk!!! 

Destijds meenden wij, de mededelingen voor deze rubriek 
in stencilvotm te moeten laten verschijnen, omdat deze 
berichten snel hqn actualiteit zouden verliezen en het 
bew~;ren Ylauuelijks v.Taard zouden zijn. Het tegendeel is 
eeh ter \f8.8T geworden, i edereen die wi j spreken, zegt 
juist die kleine berichten ,erg op prijs te stellen ,en 
ze' dus goed te bewaren. 
Gesteund door deze uitspraken en wede door het feit 
dat ,het, s-t.sllcilwerk toch altijd onf.;unstig blijft 8.f
stoken ~egen het, keurige drukwerk, hebben ~ij besloten 
om per 1 J8,nuari1968 ook de Varia hari tima in druk te 
laten verschijnen. 
De Varia haritima wil de rubriek zijn voor actuele 
nieuwtjes, kort0 berichten, aanbiedingen en te koop 
gevraaGd ,bestu,ursmededelineep. e. d. tend j 1 nu boven
dien ook ,illustraties oPGenomen kunnen worden. ' , 
Vooral de kleine borichten vragen om medewerkinG van 
U allen. U kunt ons helpen door te speuren in couran
ten en tijdschriften n~ar berichten die het vermelden 
waard zijn. Gebeurt er iets me~kwaarlitgs in Uw aquari
um? lwld t het ons.' Heeft U vragen be treffende de zee
biologie of de rnalac,oloc,ie? '.Jij zullen ze gaarne in 
de gedrukte Varia hari tima voor Ü en éie andere lezers 
beantvlOorden. 
Dat ook deze veranderinG noor U als een verbetering 
aangemerkt mag worden, is de wené van 

IIet Bestuur. 
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