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Zoals u \'Ieet norden vanaf juli 1965 geen convocaties meer toe
gezonden voor de contactavonden. De programma' s vindt u voort-· 
aan op deze plaats in de Varia Earitima. Vergeet dus niet deze 
gegevens over te nemen in uw agenda. 

PrograJJl!llQ maandaR .9_ .ê.eptember 19.0-=.. 
20.00 uur. Biologielokaal, Lyceum Goudsbloemlaan 131~ den Haag. 
De Heer bntrop zal deze avond vertellen van zijn zeebiologische 
vacantiebelevenissen. De avond zal v'lorden verluchtigd met dia' s, 
gernilakt tijdens zijn vé'<cantie in ~'Y'an.ie. 
De leden, die tijdens hun vacantie ook (zeebiologische) dia' s 
hebb.,m gemaakt j verzoeken vlij deze dia' s mee te willen brengen 
voor vertoning. 

...... . -- -.- -.-
De film oDe wereld zondor zoü';, rJaarover ti elders in de Varia 
Mari tima kunt lezen, dré' 2i t monenteel in "1\ri terionH te Den 
Haag. ~:ij raden u aan, de mogelijkheid om deze film· te gaan zien 
niet voorbij te laten gaan. 

-.- - .-.. _ .. ..,.. 

Wie bUisj es nodig heeft voor het opbergen van kleine scheJ.pen
soorten raden 'lij aan om per om ge .. a nde zijn bestelling te .plilatsen. 
De buisjes norden binnenkort bij de fabriek besteld. 
De glazen buisjes ZlJl1 voorzien van plastic stapjes. 
De afIt~etingen zijn: 45 bij 16 mmo Prij s: f. 6. 50 per 100 

40 bij g mmo Prij s: f. 6.50 per 100 

~!ilt u bij bestelline; s. v.p. de geYJenste maat en hoeveelheid 
opgeven. 
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De nereld zonder zon. 

Fa "De wereld der stilteii brenGt Jaques-Yves Cousteau ons opnieuTI 
een YJeurenfilm van het leven onder de zeespiegel. 
Het is een Frans-Italiaanse co-produktie, opgenomen in de Rode 
Zee nabij de Soedanese kust. Briljante kleurenopnamen van talrijke 
zeedieren tot op een diepte van JOO m. Om zo diep te kunnen door
dringen maakt Cousteau gebruik van een schotelvol~lig duikapparaat, 
het~7elk zijn basis heeft bij een ondervJaterstation, naarin labora
torium en woonvertrekken van de Il oceanauten n zijn gevestigd. 
Deze zo boeiende fiJJa, die u meeneerr.t ha ar een flOra en fauna, 
welke u hoogstnaarschijnlijk nimraer op andere vlij ze zult aan
schour,en, draait thans onder de titel lI"Je vJcreld zonder zon li in 
de Eederlandse bioscopen. L '.at de kans om deze film te gaan zien 
niet voorbijgaan! 

\'lat er:.st.êJ1d!'ln.:_ 
O:·,derstaand geven 1."?ij u de tij de~l van de I II..AGnaterstanden van de 
zaterdagen, berekend vOOr de volgende stations. 

1. Delfzijl, 2. ;iest-Terschellin~ , 3. H- rJ.inGen, 4. Den Helder, 
5. IJmuiden, 6. Scheveningen, 7. Hoek van Holland 5 8. Hellevoet
sluis , 9. Brou1.7ershaven, 10. Zierikzee, 11. 1i!emeldinge$ 
12. Vlissingen, 13. · Ha nsl'leert, 14. Terneuzen. 

28. fl~ 4:..2.~ 1L.9~. 
1. 7.28/20.06 12.06/ - 6.L$/19.17 
2. 4.30/17.01 8 .58/21.30 3.37/16.01 
3. 6.02/18.46 10.27/22.58 5.13/17.38 
4. 3.03/15.56 7.16/19./,L, 2.02/14.43 
5. 0.24/12.44 5.22/17.47 12.12/-
6. 12.05/ - 4.47/17.12 11.32/23.51 
7. 11.25/23.5~ 3.28/16.07 10.36/23.03 
8. 11.58/ - 3.56/16.34 11.08/23 .41 
9. 9 .16/21.47 2.46/15.22 8.52/21.12 

10. 9.32/22.03 2.41/15.25 9.07/21.31 
11. 9.59/22.39 2.56/15.36 9.26/21.52 
12. 9.12/21.45 2.09/14.51 8.35/21.05 
13. 10.20/22.55 2.57/15.38 9.45/22.15 
14. 9.47/22.24 2.29/15.10 9.12/21.41 

.llh9-""..22. 
10.33/22.52 
7.32/19.37 
9.0L/21.08 
5.54/18.00 
3.42/15.58 
3.03/15.19 
1.24/13.55 
2.32/1 L,. 48 
0.47/13.17 
0.51/13.20 
1.01/13.25 
0.21/12.45 
1.21/13.43 
0.48/13.11 

Overgenomen uit: Getijta f els voor Nederland 1965. 
Uitgave Ste.a tsdrukkerij en UitgeverijbeÇl.rij f, Den He. ag. 
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