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/ . Zondag 5 apKll 19S1 tz 10 UUA In hzt lokaal 

" Stzlla UaAÂj> " Itall'ilzl 12, tz kntifizfipzn 

Vz hzzn. A. Vzliazxdt komt pfiatzn ovzn, : 
" Twee j'aafi conzhyllologl&chz activâtzltzn -tn 

de maigz van dz wztznickap " 
( EKvanÂngzn mzt muàza, dzalzia, v)i.nkzl&, enz. ) 

2. Zondag 5 apfUl 19BI tz 10 uufi In hzt lokaal 

" Stzlla UaAl6 " Itall'ilzl 72, tz Antuozfipzn 

fipafitz vzhgadzfilng voofi dz jzugd. 

Vzzz maal gzzn voon.dn.acht maan. Mzl een in;te/i.e-6Aan-te 

KWIS ovzn ickzlpzn. 

( Hoolz pnljzzn tz wlnnzn ) 

5. {/nÂjdag 10 apn.ll 19S1 tz 20 aan In hzt lokaal 

Koolkaal 9 tz Antitózn.pzn ; \Jzn.gadzKlng van dz 

itudlzgnozp KENOPHOHA ondzn. Izldlng van de fiee-t 
E . W I L S . 

4. VnÀ,jdag 24 apKll 19S1 tz 20 aun. In hzt lokaal 

Ommzganùkàtnaat 26 tz Antwzn.pzn : vzn.gadznlnQ van 

dz RAAP VAN BEHEEU { + Inblndzn en vzn.zzndzn van 

maandblad ) . 

Datum van u i t g i f t e : 20 maart 1981 

http://voon.dn.acht
http://apn.ll


BARNEA CANDIDA ( L. 1758 ) 

WITTE BOORMOSSEL 

Witte boormossels zijn merkwaardige schelpdieren. Ze zijn 

heel dun en broos, en toch boren ze in hout, in leem en 

zelfs in rots. Hoe gaat dat dan ? 

Als ze heel klein zijn zetten 

ze zich vast op een harde onder

grond en beginnen te boren met 

hun voet? Dat gaat natuurlijk 

zeer langzaam, maar het diertje 

boort zich helemaal in de materie 

in. De sipho steekt naar buiten 

en daar haalt het zijn voedsel mee. 

Het dier blijft boren, zolang tot het helemaal volwassen is. 

Het kan in die tijd een hele pijp geboord hebben, want mon 

heeft ze gevonden op een diepte van 40 cm. en met een sipho 

die nog aan de oppervlakte kwam. Het komt ook nooit meer uit 1 

die gang uit want het zou zich nergens anders meer kunnen j 

inboren. 

Barbea candida is een langgerekte schelp, met de top ver 

uit het midden, aan voor- en achterkant gapend. *l 

Op de oppervlakte zitten scherpe, enigszins doorniga ribbels. • 

Zeer kenmerkend is een derde schelpstukje (protoplax), dat • 

bij de top de omgeslagen randen van beide schelphelften afdekt. 

De kleur is wit of vaalwit, met langs buiten, binnenin zwak 

glanzend. Zij wordt tot 70 mm. lang. 

Aan onze kust algemeen in De Haan, Bredene en Wenduine. 

Hun verspreidingsgebied : Britse eilanden, en vanaf 

Noorwegen en de Baltische zee tot Spanje, ̂ liddellandse 

zee. Zwarte zee en Atlantische kust van flaroco t̂ ct Senegal. 


