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

" Stella Maris ", Italiëlei 72 te Antv/erpen ; 

HALFJAARLIJKSE KONTAKTDAG met BEURS. 

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

" Stella Maris ", Italiëlei 72 te Antwerpen : 

Aparte vergadering voor de jeugd i 

V/ISSELBEKER 

voor details : zie bl2;. 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. Wils. 

A. Vrijdag 18 mei 1984 te 20.00 uur in het lokaal 

Orameganckstraat 26 te Antwerpen : vergadering 

van de Raad van Beheer + inbinden en verzenden 

van maandblad. 

5. B.V.C. I/est Vlaanderen vergadert op 20 mei 198^ 

in het centrum De Lelie - weidestraat 81 

te Assebroek. 

Do eerts volgende vergadering zal doorgaan op 3 juni 1984. 

DATUM VAN UITGIFTE : 20 APRIL 1984 
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JEUGDAFDELING 

Op 17 maart 198A gingen v/e op tocht naar De Panne. 

VJat wij toen beleefden kunnen jullie lezen in het verslag van 

Peter Verhecken. De schelpen die wij vonden hebben we bespro

ken op de ïïiaandvergadering van 1 april. Hiervan vinden jullie 

een lijstje na het verslag. 

VERSLAG TOCHT VAN 17 MAART NAAR DE PANNE : 

Het was acht uur in de morgen toen we elkaar ontmoetten voor 

het zeemanshuis waar onze maandelijkse vergaderingen gehouden 

worden. Zov/at de gehele jeugdkern was aanwezig t Ludo en Linda, 

Sandra, Ann, Tinne en Peter. De voorzitter en zijn vrouw 

evenals Roger Pickery waren van de partij. V/e v/aren verdeeld 

over tv/ee auto's en reden richting De Panne. Het weer v/as over

trokken en het zag er niet naar uit dat we vele dia's zouden 

kunnen maken. Ue hadden een afspraak met de familie Delsaerdt 

aan het standbeeld van Leopold, maar eerst moesten ue vader 

en zoon VJilleras gaan oppikken. Maar vader bleek een verkoud

heid te hebben en zoon had te veel v/erk voor school. We ver

namen echter dat het opkomend tij was zodat we ons zouden 

moeten haasten. Gelukkigwas het water nog ver weg zodat we nog 

wat konden vinden. Op aanraden van onze voorzitter begonnen 

we vlak bij de zee te zoeken, lie zouden met het opkomende water 

meegaan maar algauw merkten we dat het v\/ater ons ingesloten 

had. Dan moesten we maar door het water dat reeds een diepte 

van meer dan een halve meter had. Met onze larrzen vol met 

water keerden we naar de auto's terug. Enkelen van ons gingen 

in de stad op zoek naar droge kousen. Toen ze terugkwamen 

v/aren ze vergezeld door vader en zoon Willems die toch maar 

eens kv/araen kijken hoe we het maakten. Niemand van ons had 

zin om zijn nieuwe kousen terug nat te maken zodat we maar 

gingen eten. 

In de namiddag besloten we om een wandeling te maken langs de 

duinen met de hoop v/at landslakken te vinden. Na zowat drie 

kv/artier, bereikten we de franse grens. In de franse duinen 

vonden we eindelijk v/at landslakken. Even later kwamen bij een 

franse douanepost waar Roger Pickery ons uitnodigde om iets te 
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gaan drinken. We zaten nog maar net neer toen een pas getrouwd 

koppel met de hele familie binnenstormde. Niet lang daarna 

zater we midden in een trouwfeest. Nadat we de danskunst van 

de fransen bewonderd hadden, vatten x-ie do terugtocht aan. 

Ludo, Linda, Sandra en Tinne reden dan naar huis terug. Wij 

reden echter langs Aalter op zoek naar fossielen. Naast een 

spoorweg, op een bouwwerf, lag het vol met Venericardia 

planicosta. Ook verschillende dubbele exemplaren hebben we 

gevonden. .Toen onze zakken goed gevuld waren, keerden ook 

wij naar huis terug. 

Buiten de fossielen hebben we die dag niet veel gevonden, maar 

ondanks hst overtrokken weer en de tegenslag aan het strand 

vjas het toch een fijne dag. 

Peter. 

LUST GEVONDEN SCHELPEN OP ''7.3.1984 IN DE PANNE : 

Mytilus edulis - Linné, 1758 

Cardium edule - Linné, 1758 

Venerupis pullastra ( Montagu, 1803 ) 

Venerupis pullastra ( liontagu, 1803 ) var. lyrata (Lacard, 1886) 

Petricula pholadiformls - Lamarck, 1818 

Spisuia subtruncata - ( Da Costa, 1778 ) 

Spisuia solida ( Linné, 1758 ) 

Mactra corallina ( Montagu, 1803 ) 

Donax vittatus ( Da Costa, 1778 ) 

Abra alba ( W. Vfood, 1802 ) 

Macoraa balthica ( Linné, 1758 ) 

Angulus fabula ( Gmelin, 1791) 

Angulus tenuis ( Da Costa, 1778 ) 

Phaxas pellucidus ( Pennant, 1777 ) - Zeldzaam ! 

Ensis arcuatus ( Jeffreys, 1865 ) 

Ensis siliqua ( Linné, 1758 ) 

ilya truncata - Linné, 1758 

Pllolas dactylus ( 1 klep ) - Linné, 1758 

Littorina littorea ( Linné, 1758 ) 

Epitoniun clathrus ( Kanraacher, 1798 ) 
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Cropidula fornicata - (T.inné, 1758) 

Polinices catena ( Da CostCs, 1778 ) 

Buccinum undaturj - Linné, 1758 

Nassarius reticulatus - ( Linné, 1758 ) 

Sepia officinalis - Linné, 1758 

MAANDVCRGADERING 6 MEI ^984 

De strijd om de wisselbaker is weer open. 

Peter v/on reeds 2 jaar na elkaar de beker. 

Als hij hem nu v;eor x/int is de wisselboker voorgoed van Peter. f 

Laat dit nit niet gebeuren ! | 

Hoe kun je dit beletten ? 

Gewoon door moe te doen. 

3reng 3 tot 5 schelpon mee naar keuze. Stel deze zo aangenaam 

mogelijk voor en v.rtel er iets over. En wie \;eet is misschien 

de beker dit jaar voor jou. 

Alle deelnemers kunnen een prijs \;innen. 

Veel geluk en tot kijk. 

Linda. 


