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De lang verbeide komst van de heer Ph. .POLK had natuuf-lijk voor deze 
vergadering enorme belangstelling opgewekt.- •'- " ' 

Voorzitter Kapitein Van Cleemput was verheugd zoveel leden te.mogen 
begroeten en stelde op zeer geestdriftige wijze de persoon en het werk 
van de he«r POLK voor àan de aanwezigen, waarna hij hem onmiddellijk 
het woord verleende. 

De eminente spreker, tevens lid van onze vereniging, voelde zich"aan
stonds thuis en wist zijn'toehoorders met zijn gekend sprekerstalent, 
gedurende meer dan één uur te'boeien over het wetenschappelijk werk: 
dat onder zijn kundige leiding wordt verricht in de "spuikom" t^ • 
Oostende, meer bepaald met het oog aldaar een i'enderende oesterkul-
tuur op -gang te brengen. De eerste noodwendigheden daartoe is het 
weren van de vijanden van de Ostrea edulis en meer speciaal de Cre-^ 
pidula fornicata (het gekende Muiltje). Hoe dit in zijn .werk gaat 
en welke speciale laboratorium-waarnemingen en waarnemingen in het 
biotoop zelf d^ar bij te pas komen toonde spreker ons aan de hand 
"van verschillende lichtbeelden en grafieken die hij terzake had sa
mengesteld. Een enorm werk dat ons aller appreciatie en aanmoediging-
verdient. 

Dat deze spreekbeurt door de aanwezigen met aandacht en spanning werd 
gevolgd en gesmaakt, bewezen achteraf de talrijke-belangrijke vragen 
die werden afgevuurd door Mw. Lesage en de heren Van Cleemput, Wils, ^ 
Landschoot, Van den Berghe, Van Bulck. Een hartelijk en gemeend ap*- -
plëus was de oprechte dank van de vergadering. 

De voorzitter dankte op de hem eiger̂  voortreffelijke wijze de heer 
Polk en verleende vervolgens het woord aan de secretaris die aankon-'" 
digde dat in 1965 de voorgenomen tentoonstelling te, Lilla liiét zal 
georganiseerd worden (lees verd'er in dit blad) en dat de geplande 
reis naar Bretagne definitieve vormen"aanneemt (alles -hangt'echter 
af van het aantal deelnemers dat zich mel.dt). De reis vindt plaats 
van 12 tot eïi met 16 april a.s. -en-•aé"'pri js zal 1575,-fr. bedragen. 
(Dringend inschrijven bij Mevr. Van Horen, Parklaan 4, Hemiksem.) 

Met een schelpenbeurs en een schelpenmarkt eindigde deze modelver
gadering te 12,55 uur. 

"G-M"-Reporter. 


