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Geachte . malacoloog,
Wederom hebbsh wij het ge noegen U te mogen uitnodigen voor
een bezoek aan ons
SC HEL PEN VER K0 0 P WEE K- ENO
dat gehouden zal worden in ons museum op
ZATERDAG 26 en ZONDAG Z7 SEPTEmBER 1970
Beide dagen geopend van 10 to t 17

uu~.Gratis

toegangk e lijk.

Wij p!"i jze;n ons ge 1 u kkig da t wij d oo r verse h i lle nd e i mporten onze collecties weeT belangrijk hebben kunnen uit~
b!"eiden:Tussen de vele ho nderde n soorten zult u zeker iets
aantrBffen wa armee U Uw collectie kunt veTrijken .
Bovend:ien h ebbJen wij ons vo or.'Qe nom e n een aantal soorte.n
te:gen s;terk geI'educee.rde prijzen als attracties aan te b:ieden: O;a; 20 soorten uit da Philippijnen voor slechts 4:50:
Natuurlijk is er traditiegetrouw ook wear een prachtige
grot8J schelp v)oor de gratis verloting beschikbaar gesteld.
In onze schelpenboekenshow zult u weer vele nieuwe boeken
aantr:effen;welke u bij ons kunt bestellen.
Er is weer ean nieuwe vDo~raad zakjes schelpengruis uit
Breta g ne . a anwe z ig voor d:e liefheb b,e I'S va n de kIe ine s 001'teen.
Kortom ST zal \IJeer hee.l wat te zien en te beleven zijn op
dit verkoopweek-end;dat evenals de vor~ge weer een succes
balooft te worden:
Noteert u de datum in uw agenda en grijpt . u de kans om meer
d~n 500 soorten in e e n bonte rij aan uw ogen vDorbij te
kunnen laten gaan:
Dat wij ook U weer· bij heI'halin~ oF voor de eerste ke e r
zullen moge n begroet e n is de. we ns va n
B~· Ent I' 0 P- 0 ir .

