SCHELPENfY1U SF Uf:, 11 Ir\: DE SCHU Lpn marien biologisch centrum
Zuid-Holland:aan S Den Haag
Tel. 070 - 2 43689
(b:eac ht o ma 13c 010 og

Februari 1971

Niet allaen zijn onze museumuollecties door aankoop en ruil
in de laat3te tijd e norm uitgebreid;ook onze verkoopcollecties ondervonden daar van de weerklank.
~it rechtvaardigt dit 3chrij ven waarin wij U mogen uit nodigen tot een bezoak aa n ons altijd att~actieve
SCHELPE

op ZATERDAG
lO- 17 UUR.,

~?

~JVER

KOP

WEEK-END

5n ZONDAG 28 FEBR UA RI a~' s.' van

meter lang 3 IIvloedlijn 't: welke wij voor U exposeren
soortGn in 3118 prijzen;zeldzame en alegemeen voorkomende so ort en;z c dn t de beginnende verzamelaar als de gewordsrde woer iets bijzonders te wachten s taat:

D,8 36
~mvat

Als attr ec ti o zull en Ben aantal soorten tegen ste rk verla agde pr i j zen a ll ee n De durende het week -end aangeboden
worden.
Zelfs zullen ee n Bantal mus e umexemplaren(wegens ruimto gett.rek CJn r 'uimEl' vuorr aad) ih d e verkoop komen; Hiervoor was de
animo bij een vo rig8 keer-zoals begrijpelijk- zeer groot:
Windplaatsetike t~ en

zijn ook weer aanwezig; r;7;SO per 1000
(BfE:lstellin gen per post l!J issel f ~' 8 ''- ~ 5 (Porto + verpakking).
Ook 1nZEl' midd e llandse zee collectie komt ter tafel;Aanzienlijk uitgeb~eid;
AllEl' hoek e n op ~ a13colog isch geb ied kunt U tijdens dit week
end bij on s beste llen;(Enkele tweede hand sb oeken worden
aangeboden;misschion ju i st iets v oo r U)
Woor de insid e rs kunnen we kort zijn: er wacht U weer iets
b.ijz'Jnder s . V'OOT:' de nieuwe ledeil :zorgt dat U van de pa rtij
he nt;
Natuurlijk wordt or weer een mooie schelp verloot o nder de
aanwezigen;maar dat is reed s een traditie geworden;
•
U bent hartelijk welkom.
B';E ntr op .

