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Vel e nieuvle leden vroegen ons nüa r de mogelij kheid om ook de 
je.argang 196L: nog te bestallen. Dit is helaas niet mogelijk. 
De ledenaanv1Qs is zo snel gegaan, dat complete jaargnngen ni et 
meor vorkrijgbao.r zijn. 
Hij hebben pakket j es gomo.o.kt J bestaande uit verschillende com
plete nrtikeler. 1J]el ke in de vorige jao.rgang nerden opgenomen. 
Op deze manier kunt u uu documentatie YJoer aan stuk uitbreiden. 

Er zijn dri e soorten pakketj8s, resp. 1\, B, C. 
Po.klwt A bevat 2Lf pagina' s a rtikelen en 6 po.g. ' s Varia Maritima 
Paklcet B b evat 26 pagina' s artikelen 8n 7 pag. ' s Varia r. laritima 
Pakket C bevat 32 p o.[Sina' s artikel en en 3 pag. 's Vo.ria r.,:aritima 
(Do Varia ~ ,:aritima p a gina' s Ho rden gratis bijgevoegd.) 

De hiorvolgendo o.:::-tikel on zijn (ov(:reenkomstig de nummerG) over 
de pa kketjes verdeeld. 

1. Fossielon van hun lo.atste onderga ng redden - 2 pg • 
2.· Boekbesprekingen - 2 pg. 
3. Zoebiologische literatuurlijst - 4 pg. 
4 .• TJlalacologische literatuurlijst - 2 pg. 
5. Doosjes, doosjes, doosjes - 2 pg . 
6. Co.rdium; eon mooilijk determineorbao.r geslacht - 2 pg. 
7. Gobruik en slijtage van de radula bij het fvluilt je - 6 pe . 
S. Het r.!iuiltj e, een geva arlijke, maar interessante indringor -

6 pg. 
9. Varia llaritima 

10. De Gevlochten fuikhoren - 8 pc. 
11. Gedragingen van Steurkrabben - 6 pg. 

Pakket A bovnt 1,2,4,7,8,9. Prijs; f 1,50 franco thuis. 
Pakket B bovnt 1,2,3,45 5,6,7,B,9. Prijs: f 1,75 franco thuis. 
Pakkot C bovat 1,2,/:.,7,8,9,10,11. Prijs: f 2,-- franco thuis. 
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De vraag naar reeds verschenen artikelen is groot, de voorraad 
klein. liij raden u dan ook aan U\'7 bestc311ingen snel te doen. 

Hoe te bestellen. 
Schrij f ons per omgaande een briefkaart, \Jaarop u aangeeft 
\lelk pakket 11 het liefst zoudt ontvangen. Indien dit is uit
verkocht zenden iJij u een ander pakket. Bestellingen Horden in 
volgordE< ve.n binnenkomst behandeld. 
U geliove eerst na ontvangst van hot pakket het bedrag te gi
roren op Postgiro 606100 van ilStichting Biologia ~.iaritima\1 te 
Den Haag. 

In verbo.nd mot ruimteGebrek noemon ~iO alleen do tijden van de 
!:':..\~Q-·~11~Tr;R~:1Q.Q.de11. Wll1 de zaterde.gen, berolcend voor de volgende 
st.J.tions. 

--
--

1. Delfzijl, 2 . .iost-·TerscheninG~ 3. HarlinGen, 4 Den Helder, _ 
5. IJmuiden } 6. Schoveningen J 7. Foek van Holland, 8. Holle-
vo otsluis, 9, Brou\'ler shaven, 10. 6ierikzee , 11. 17cmoldinco, ~ 
12. VlissinGen, 13. Hansweert, 14. Terneuzen. _ 

1=L,=.fLS. 

1 . 7 . 34/19 . L,5 
2.4.32/16.38 
3. 6. 1 6/18. 21 
4. 3,09/15/04 
5. 0.29/12.50 
6. 12.10/ --
7. 11.15/23.16 
8. 11058/ -
9. 9.32/21. 41 

1 0 . 9 . 52/21 . 55 
11. 10.10/22.18 
12. 9,21.21.26 
13. 10 ,30/.::'2 .38 
H .. 9.59/22.04 

10-~-65 

12.11/ -
.9. 16/22.17 
10.49/23.50 
7.26/20.35 
5.21/18.25 
-',. L,2/ 17.46 
3.50/16.43 
4.35/17.22 
2.58/15.52 
3. 03/1 5 . L,6 
3.11/16.04 
2.23/15.08 
3.19/15.59 
2.L.9/15.33 

17·-L-65 

7.30/19.45 
4.20/16.38 
6.07/18.23 
3.04/15.14 
0.23/12.L:5 

12.05/ --
11.23/23.25 
12.04/ .-.-
9.25/21.39 
9.45/21.53 

10.10/22.22 
9.19/21.2L, 

10.25/22.31 
9.56/21.58 

24-4-65 

11.07/23.54 
8 .21/21.10 
9 .52/22.42 
6.21/19.23 
4.36/17.18 
3.57/13.39 
2.54/15.32 
3.37/16.11 
2.23/15.06 
2.28/15.00 
2.29/15.08 
1.50/14.14 
2.41/15.04 
2.14/14.36 

OVOrt;0i!omon uit: Getijtafels voor Nederland 1965. 
Ui tc;avo: 0i-.aatsd!'UkLerij en Uitgeverijbedrij f.? Don HaaG. 
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