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1. Zondag 6 november 1983 vanaf 10.00 uur in het 

lokaal " Stella Maris " Italiëlei 72 te Antwerpen 

RENDEZ-VOUS dag. 

Het programwa voor deze dag vindt U op blz. 218 

in dit maandblad. 

2. Zondag 6 november 1983 

De jeugd neemt uiteraard deel aan de 

Rendez-Vous dag, ofwel voor de gehele dag, ofwel 

enkel de voor- of namiddag naar keuze of interesse, 

3. Vrijdag 18 november 1983 te 20.00 uur in het lokaal 

Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de 

studiegroep Xenophora onder leiding van de heer 

E. Wils. 

U. Vrijdag 25 november 1983 te 20.00 uur in het lokaal 

Ommeganckstraat 26 te Antwerpen % vergadering 

van de Raad van Beheer + inbinden en verzenden 

van maandblad. 

5. B.V.G. West Vlaanderen vergadert op 20 november 1983 

zoals steeds in het Centrum De Lelie - v/eidestraat 81 

te Assebroek 

De eerstvolgende vergadering 

zal doorgaan op zondag 4- december 1983 

Datum van uitgifte ; 21 oktober 1983 



MACOMA BALTHICA ( L. 1758 ) 

NONNETJE 67495 

De meeste schelpen van onze kust kunnen spijtig genoeg 

niet bogen op een grote kleurenrijkdom. 

tJit, vuilxvit, grijsp een beetje geel of een beetje bruin, 

verder gaat het meestal niet. Dit hoort nu eenmaal 

samen met een grijze hemel, en onze grauwe, koele 

Noordzee. 

Toch is er wel eens een schelpdier dat daar tegen in 

verzet komt en dat kleine wezen tovert dan een stukje 

kleur op ons strand. 

Zo'n diertje is voorzeker 

Macoma balthica. 

Het is een stevige, vrij 

bolle schelp, met een half 

cirkelvormige voorzijde en 

een meer spitse achterzijde 

Gelijkkleppig maar ongelijk

zijdig. De top ligt iets 

achter het iiidden. De mantel 

bocht bereikt haast de 1>Ik 

van de schelp. De oppervlak

tesculptuur btistaat uit fijne 

concentrische lijntjes die worden 

afgewisseld raet enkele groeilijnon. 

De klöur is mooi, zeer veranderlijk, roze, geel, oranje, 

wit, met concentrische stroken die kleurschakeringen van 

verschillende sterkte laten waarnemen. 

Bij de top is de kleur vaaic het diepst. Het nonnetje kan 

tot 25 mm. hoog en tot 30 mm. lang worden, meestal ech

ter zijn ze kleiner. Het heeft een heterodont slot, en 

een uitwendige stevige slotrand. Zeer algemeen op onze 

kust, met talrijke levende exemplaren in de omgeving van 

De Panne. 


