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1. Zondag 6 mei 1984 te 10.00 uur in het lokaal 

" Stella Maris », Italiëlei 72 te Antv;eipen : 

HALFJAARLIJKSE K0NTAKTDA6 Het BEURS. 

2. Zondag 6 mei 1984 te 10.00 uur in het lokaal 

" Stella Maris ", Italiëlei 72 te Antwerpen : 

Aparte vergadering voor de jeugd t 

WISSELBEKER 

voor details : zie blz. 114 - jeugdafdeling 

3. Vrijdag 11 mei 1984 te 20.00 uur in het lokaal 

Koolkaai 9 te Antwerpen : Vergadering van de 

studiegroep Xenophora onder leiding van de heer 

E. Vfils. 

4. Vrijdag 18 mei 1984 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.C. West Vlaanderen vergadert op 20 mei 1984 

in het centrum De Lelie - weidestraat 81 

te Assebroek, 

Do eertsvolgende vergadering zal doorgaan op 3 juni 1984 
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SOLEN MARGINATUS ( MONTAGU. 1803 ) 

Deze schelp, ook wel MESSCHEDE genoemd, behoort tot de 

familie SOLENIDAE. Het is een lange, smalle schelp met 

gelijke kleppen die tot 14-0 mm lang kan worden en een 

hoogte kan bereiken van 22 ran. Voor- on achterzijde zijn 

recht, maar gapend. De boven- en onderzijde zijn recht en 

evenv;ijdig. Deze soort heeft duidelijke, vrijwel vertikale 

groeven of plooien achter de voorrand, tegenover de ver naar 

voren geschoven gereduceerde toppen. 

Hot slot is heterodont, elke klep heeft CCn vertikale tand 

en het ligament of slotband is uitwendig. 

De kleur aan de buitenzijde is bleekgeel tot bruin met fijne 

lijnen, terwijl de binnenzijde kalkachtig 

wit tot porcelein glanzend is. 

Solen marginatus graaft zich in, 

in het zand van het sub-litoraal 

of ondiep water en voedt zich met 

plankton, door het water •̂•e 

filteren via zijn sipho. 

Men kan deze soort gemakke

lijk vangen, door bij laag 

^̂ /ater v;at zout in hun typische 

sipho-opening te strooien. 

De schelp komt dan vanzelf uit 

het zand. Deze soort komt voor 

in de Middellandse Zee en de 

ganse Uestkust van Europa. Aan 

onze kust vinden we regelmatig dode, 

maar nog gave, aangespoelde 

exemplaren. 


