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EXCURSIE PROGRAMMA
1e HELFT 1970
Noteert U de aangekondigde excursies
vooral goed in uw agenda !! Het is niet
zeker dat een herhaling van de aankondiging vo lgt! Vorig j aar hebben we d at
geprobeerd, maar h et is toen niet goed
gelukt.

Zaterdag 25 apriL Scheveningen, strandwandeling over het noorderstrand. Verzamelen: 9.30 uur aan h et noordeinde
van de boulevard, dus waar de duinen beginnen. Na de strandwandeling beproeven
we ons geluk met h et sleepnet. Dit is dus
een vang- en malacologische excursie.
Voorafgaande laagwater 10.06 uur, springlaagwater 13.26 uur, b er ekende waterstand resp. 76 en 91 cm - NAP.
Excursieleider: M. Mellema.
Zaterdag 16 mei. Delft, excursie naar het
Mineral ogisch-Geologisch Muse um van
de Mijnbouwkundige afd eling van d e
T echnische Hogeschool t e Delft. Dit museum b ezit een bijzonder e ver zameling
gesteenten en mineralen en een interessante collectie fossielen. Hoewel het alleen
op werkdagen geopend is, hebben wij d e
convervator, I r. Bemelmans, b ereid gevonden voor ons een rondleiding te verzorgen, aanvang 2 uur. Verzamelen: h a lf
2 voor het museum . Mijnbouwstraat 20.
Maximum aantal de elnemers 35; dus
ruim van te voren opgeven om teleurstelling te voorkomen! Excursieleiding :
J. Tjalkens.
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Zaterdag 6 juni. Yerseke, vang- en malacologische excursie, oesterputten, dijk m et
golfbreker, wad met geulen, sluisje,
schelpe nhope n m et fossiele sch elp en ,
kortom alle zeebiologische lekkernij en
waarvoor een steeds groter aantal leden
steeds vaker naar Yerseke trekken.
Springlaagwater 10.35 uur, berekende
stand 180 cm - NAP. Verza m elen 8.30
uur op h et parkeerterrein bij de kerk van
Yerseke. Laarzen zijn noodzakelijk.
Excursiel eid in g: J. Tjalkens.
Zondag 21 juni. Brielle, Schelpenstortplaats van de kalkbrande rij. Fossiele
schelp en, meest Plioceen, uit de Westerschelde, Everingenplaat. Hier vindt u al tijd weer iets nieuws en als u voor de
ee r st e maa l komt verrijkt u uw verzameling m et enkele tientallen soorte n. Verzam el en om 10.00 uur, bij de ingang van
d e kalkbranderij; het is een gemakkelijk
te vinden, groot, opvallend b edrijf, bovendien kan ied ere Briellenaar U d e weg
wij zen. Brielle is eenvoudig t e bereiken
via Vlaardingen - Beneluxtunnel Cf 1, tol) .
Voor onze excu rsies gelden de vol gende
afspraken:
Deelname staat open voor leden van B .M.,
huisgenot e n en introducé's. Aantal deelnemer s is onbeperkt, tenzij a nders is vermeld. V a n t e voren opgeven is beslist
nood zakelijk, schrifte lijk of telefonisch
bij J. Tjalkens, Rembrandtlaan 184,
Voorschoten, tel. 01717 - 4642. Mocht u
verhinderd zijn deel te neme n , wilt u dan
uw opgave telefonisch annuleren; daarmee voorkomt u dat de andere deelnemers
t evergeefs op u staan te wach ten.
De deelname is gratis, reiskosten , consumpties, evt. toegangsprij zen voor eigen
rekening; toegangsprijzen worden in het
programma vermeld. Indien u geen vervoer h ebt proberen wij u in contact te
brengen met deelnemers-autobezitters,
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zodat u, tegen vergoeding, kunt meerijden .
Denkt u bij de veldwerkexcursies vooral
om uw lunchpakket; dikwijls is er geen
gelegenheid ter plaatse iets te kopen.
Eenmaal op het excursieterrein aangekomen, houden we ons zo veel mogelijk aan:
"samen uit, samen thuis". Een wellicht
overbodige raad: bewaar uw "zondagse
pak" voor museumbezoek, daar kan het
wel tegen .
Voor opgave van deelname en inlichtingen
over de excursies: J. Tjalkens, 01717-4642 .
Belt u hiervoor S.V.p. n i e t onze voorzitter; hij heeft het druk genoeg.
Wij wensen u veel genoegen, mooi weer,
goede vangsten en vondsten .
Tj.
GETIJDENSCHUIF
In aansluiting op de mededeling op bladzijde Veldwerk 46 over de mogelijkheid
om bij Klavarskribo te Slikkerveer een
getijdenschuif te bestellen door storting
of overschrijving van f 3,- op postrekening 179848, voldoen wij gaarne aan het
verzoek van dit instituut nog even uw
aandacht erop te vestigen, dat uw betaling vanzelfsprekend vergezeld moet
gaan van een duidelijke vermelding van
de reden van betaling. Dit kunt u doen
door op de daarvoor bestemde strook te
vermelden: "voor te zenden getijdenschuif".
WAL VISV ANGST
De Noren hebben zich teruggetrokken uit
de walvisvangst in de Antarctische wateren. De kostbare expedities met "floating
factories" waren sinds de wereldprijs van
de traan zo aanzienlijk is gezakt, econ::>misch niet meer rendabel. Alleen Japan
en de Sowjetunie vissen nog bij de Antarctis . De Noren exploiteren nog wel ca.
150 kleine vangboten in het noorden van
de Atlantische Oceaan; het betreft hier
voornamelijk de vangst van kleinere
soorten.
(Panda Nieuws)
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TABKAART ZOOGDIEREN
Speciaal voor degenen, die dit jaar voor
het eerst met de Vita hebben kennis gemaakt en misschien denken dat zij de tabkaart zoogdieren niet hebben ontvangen,
willen wij op deze plaats nog even de
aandacht erop vestigen, dat deze tabkaart
nog niet is verschenen. Hopelijk- zal deze
tabkaart met een van de volgende nummers aan u kunnen worden toegezonden.
Red.
SCHELPEN OP HET DAK
In aansluiting op het stukje in de Varia
(blz. 161) over Ocenebm e7'inaceus (L.)
bij de Hoek, wil ik niet nalaten te laten
weten hoe verrast ik was tijdens mijn
werkzaamheden als loodgieter op een plat
dak ineens tussen de schelpen te zitten.
Het was me al opgevallen, dat op dat dak
geen normaal grind lag. Bij nadere bestudering bleek het grootste deel uit vuursteen te bestaan, met daartussen Oceneb7'a
eTinaceus (L.), GlycymeTis sp., NassaT;us
7'eticulatus (L.) en ook de variëteit mammillata (Risso). Mij bleek, dat ook deze
schelpen uit de Noordzee afkomstig waren. Zij waren met een grond zuiger opgezogen en naar Terneuzen getransporteerd voor de Handelsmij. de Hoop om
te worden gebruikt als betongrind en
voor verharding. Daar ik geregeld materialen van deze firma betrek, ben ik
de eerstvolgende keer eens op de losplaats gaan neuzen met als resultaat een
hele serie gave exemplaren van OcenebTa,
sommige zelfs nog met vleesresten en
operculum. Wel zien de meeste schelpen
er fossielachtig uit. Tevens kwamen ook
uit het grind: Dentalium sp., T7'ivia sp.,
Diodora apeTtum (Montagu), Thais lapillus (L.), Gibbula sp. en fragmenten van
Chlamys ope7'cula7'is (L .) en C, va7'ia (L.),
Geregeld komt nu de loodgieter van het
dak met schelpen in zijn zak,
G, J, de Z.
maart 1970 -

Varia Maritima 168

