STICHTING BIOLOGIA MARITIMA
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Excursieprogramma 4e kwartaal 1970.
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Een paar algemene opmerkingen vooral voor hen die nog niet
eerde r aan een van onze excursies deelnamen:
- deelname staat open voor alle leden van B.M. en hun
gezinsleden,
- introducees zijn van harte welkom,
- indien niet anders vermeld, is het aantal deelnemers
onbeperkt en zijn er geen kosten aan de deelname verbonden,
- reiskosten en kosten van consumpties e .d. zijn voor
ieder persoonlijk,
van te voren opgeven, is noodzakelijk, evenals
- afzeggen bij verhindering, beide telefoni sch (J. Tjalkens
Voorschoten, 01717 - 4642 ), of schriftelijk (Rembrandtlaan
184 Voorschoten),
excursiekleding is bij vrijwel alle excursies noodzakelijk,
( laarzen ! ),
zaterdag 17 oktober. Yerseke
vang- en malacologische exc~rsie, zeedieren, wieren, recente
en fossiele (pliocene ) schelpen. Laarzen, sleep- en schepnet,
emmers, doosjes, buisjes, enz., lunchpakket. Springlaagwater
om 10.31 u. Verzamelen bij de kerk van Yerseke om 9 uur.
zondag 8 november. Brielle
malacologische excursie, fossiele (me est pliocene) schelpen
e.d. op het terrein van de Kalkbranderij Brielle. Excursiekleding, evt. l aarzen, doosjes, buisjes, enz. Verzamelen om
11 uur voor de ingang van de fabriek, einde van de excursü~
plm. 15 uur.
zondag 1 november of zondag 15 november. Scheveningen
oostenwind-excursie,malacologisch, plaats: zuiderstrand van
Scheveningen, doel: onderzoek van het oostenwindgruis.
Verzamelen 11 uur aan het begin van het zuiderstrand, bij
het eind van het verversingskanaal, U kunt met de auto doorrijden tot waar het strand begint. Om te weten of de exc. doo
gaat, belt TI op zondag 1 nov. (resp. 15 nov.) tussen 8 UIl 10
01717-4642. Wanneer geen van beide zondagen gunstige weersomstandigheden blijken te hebben, wordt de exc. uitgesteld .
Deze excursi e is dè gelegenheid om Uw verzameling aan te vul len met de kleine Nederlandse soorten.
Tot ziens, goede vangst en vondst, J .T'

