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Tot en met 3 1 deceElb er 1965 is in het Dioramagebou'w van de
dier gaarde Blijdorp te Rotterdam een tentoonstellin g over walvissen te bezichti gen .
De ze e:i.'P0si tie, welke een overzicht gee ft van de nal vi sachtigen
en ook van de Hal vi svc'. art, is verzorgd door het Rijksmuseum van
lTatuu. rlijke Historie te Leiden .
De openingstijden zijn: daGelijks van 10.--- tot 17.-- uur.
Hij menen, dat deze tentoonstelling zeker ook UVI bel angstellinc;
zal hebben , t e meer nu met de verkoop van de ~Jillem Barend sz
nederom een episode afgeslo t en is van de nederlandse walvisvna rt.
Het ligt in de bedoeling van het bestuur om in november een
excu r sie naa r deze stellig interessante tentoonstellinG t e organiseren.
Hierover zullen wij nog nadere bij zonderheden b ekend maken in de
Varia fla ri tima .

Op 27 oktober a .s. zal de Geheel gerest aureerd e grote zaal van het
aquariur.1 van de diergaar de Arti s te flTl1sterdam officieel Horden
opengesteld.
Dit Grootste nqunr iW:1 ter rJereld is ingericht zonel vo or zoe"bmteral s zeermter betloners .
Uniek i s de collectie kor aa lvissen, di e hier te benonderen is .

14 Eovember 1963 dook tenGevol ge van vulkanische \'lerking p l otseling
een eiland op voor de kust van IJsla nd. Dit rmr e niemnndsland is
nu stu di eobj' ect gevJOrden van een aantal ij s l andse en wnerikaanse
\Jetenschapsr.1ensen, die de ontrJikkelinc; van de flora en fauna in
di t maagdel ijke gebied naU\ïleuri g nillen gaan observe r en .
De eerst e l e v ende gezens \~ en enkel e zeevogels. Vooral voor het
microleven heeft men grote b8l anGsto lling.
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!!erGldberoemd is het rjlarineland I.qutuium in riami-florida, VJaar
naast vele tropische zeecl.ieren ook dartele dolfijnen hun kunstjes
of beter gezegd, hun intellieentie tonen .
Een excursie naar L:i8L1i zou u zeker aanlokken, P.1aar stuit, zoals
u be~rijpen kunt op meerdere bez'."Jeren.
Geen beZ\ïaren zullen er voor u bestaan ora Det ons op
ZOHlJAG 24 OK TOBP;R a. s.

een bezoek te brengen c.ai1 het Dolfinarium in Harden/ijk, naar
nij onder deskundige leiding deze hoogont1iIikkelde zee zoogdieren
zullen kunnen gadeslaan in hun soepele bewegingen, hun kracht,
bun spel en hun boeiende intelliGentie prestaties.
~Iie zich van te voren op deze interessante excursie VIiI voorbereiden leze hét fascinerende boekje Mens en Dolfijn (Uitgave
Contact i-lIIls-terdar.l f. 6.90).
~Ji j stellen ons voor alle deelnemers rond 11 uur op zondag,
24' oktober a . s. te mOGen begrooten bij de inGanG van het dolfinariJ.un. De entreeprijs bedraaGt f. 1.50 p.p. voor vohJasSenen
en f. 1.-- voor kinderen. Groepen Groter dan 20 personen ontvangen 1 0~1, kortine;.
Aangezion vernacht rJordt, dat vanuit de H:..~agso ~lo rlq:;roop hiervoor Grote belcmgstolling bostaat, vermelden rJij ter informatie
do gunstiGste treinvorbinding.
He~~1r~j.lh
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De prijs van eon retour bedro.act f. 9.10
Voor zover pléwtsruimte beschikbc.ar, bostaat ook de gelegenheid
de r('Üs per auto te Dilken.
Zij, die hiervan eebruik ".lenson te maken, moeten zich op de
Contactavond van 18 oktober 0. . s. hiervoor opgeven.
Do prijs bedraar,t dan f. 8 .-Dat uij vele B.n.-ers roncJ. het dolfij nenbasin zullen treffen, is
de nens va i'
Bet Bestuu r.
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