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Zondag 4 itovembe^ 1979 : GEEU VEnGAVBRîHG 

?. Zondag 11 nû\f<imbzJi 19Î9 : Ult&tap naafi SCHEVENlHGBhl 

Op bezoeà bij de : Stichting Biotogia '^axitima l/ITA MARIWA 
On., Lzlykadz 39 '6 Gfiavznhagz - Zzzbiologit>c\ ,\XÙZU.' 

^zutKoJt 0»- ' i*., ' / 'vxK 000'% ,c-i la\.'.:.l tzPJ i \a>ii%' 

îtatiiLlzi ft tt fint'.^'Ç.fLpzn { Q.nkzl voofi .icn dis. r^zt 

dz autobw, nzzjaan). lij diz "le* zigzn '*jagzn gacM komzn 

i>a.'>zn tz ''ckzvzni.iQZn cri 1Q.Ô0 uaà. 

2 'f-Xij dg 16 novzrwzx 1979, tz 20 a., in AZt tokxc.K 

KooViic.ai 9 tz ntuzx'ozn vzKgad&xinj^ van de xxad van 
Bzhzzfi. 

3. Zondcg IS novcmbzfi 1979, tz 10 a., in hzt Lokaal 

'Stzlla 'Aan.ii\ Itatizizi 72, tz An.twzn.pzn 

SpKzzkbziiKt dooh. dz kzzfL Jozl GRtEK Vh.D. 

ovzfi ' CÖHuS f^HV kUREX. OF ThE JMVO-PACî¥JC HEGIOM' 

{ Ueze !>pfLZzkbzun.t •AJoA.dt in dz Engzlit taal gz&pfiokzn ] 

4* DondzKdag 22 novzmbiK 1979, tz 20 a., in hzt lokaal 

Ommzganckitfiaat ''.è tz AntiA}zn.pzn : Sijzznkomit van dz 
iUERKGHOEP { inhindzn en vzKZzndza van maandblad 
dzcz^nbzJi ) 

5. Vondzn^dag 29 novzribzK 1979, tz 20 a,, in hzt lokaal 

OinmzganckAtfLaat 26, Xntwzipzn : 

UaandvzKgadzfiing van dz Tj.l/.P. ( tozgankzlijk voon. 

allz ^ . l / .C. - £ecfen ) 

6. ZatzndaQ 10 novzmbzfi 1979, tz 11 u. , in hzt lokaal 

Koolkaai 9 tz AntwzApzn : vzfijadzfiing van dz jzugdkzn.n 

ARGOHAUTA, 

EzKAtvûlgzndz tnaandvzngadzfiing : Zondag 2 dzczmbzfi 1979 

Datum van u i t g i f t e : 24 oktober 197 9 
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Vergadering van 16 september 197 9 

Deze eerste vergadering nà de zomervakantie werd opnieuw druk 
bijgewoond. Vooreerst werden de resultaten van de excursie 
naar Oestduinkerke besproken. Op 9 september hadden wij immers 
een ontm.oetin^; georganiseerd met ae Tiense zustervereniging om 
gezamenlijk schelpen te zoeken op het strand, bij uiterst laag 
ti j. ^ 
Het is opnieuw gebleken dat de resultaten van een vangst langs 
de Belgische kust niet zczter afhan^^en van het getij maar wel 
van het weer. Noch een oostenwind, die moest zorgen voor schel-
pengruis, noch een storm uit noordelijke cf westelijke richting 
hadden gedurende de voorbije dagen een massale aanspoeling van 
grote weekdieren veroorzaakt, Merkvjaardig was echter de consta-
tatie dat zo'n strand tussen de getijen-plassen krioelt van 
duizenden ingegraven Cardium edule-exemplaren. Deze kleine bont 
gekleurde schelpen konden met gemak uit het zand gerakeld worden. 

Naast enkele Spisuia-, Macra- en Ensis-soorten werden tussen 
het gruis ook Epitonium clathrus , Fabulina fabula en zeer grote 
Abra alba aangetroffen. Voor sommige leden eindigde de uitstap 
met een lekkere picknick in de juinen of een bezoekje bij een 
andere verzamelaar. 

Op zondagvoormiddag 16 september tenslotte v/erden opnieuw heel 
wat exemplaren van het pas verschenen " Cones. A Synopsis cf 
the living Conidae •' (J. VJalls ) aan goedkope prijs bezorgd. Ook 
andere werken doken op cradat iedereen zich inzet cm uitverkochte 
of moeilijk te verkrijgen boeken los te krijgen en aan verzamel-
vrienden te bezorgen. 

Bij de tombola werden dit keer een vijftiental verschillende 
Conus-soorten verloot. Opnieuw konden we enkele uiterst zeld
zame schelpen bewonderen die voorzien V7erden van de nodige commen 
taar en anecdotes : twee verschillende vormen van Lyria 
taiwanica Lan, een voue kleurvorm van Cypraea bregeriana en een 
v^aarschijnlijk nieuv; Cymbium-soort uit VJest-Afrika. 

De vergadering werd afgerond met een iiaprojectie, vjaarbij de 
familie Volutidae voorgesteld werd. 
Prachtige exemplaren verschenen op het witte doek en gaven ons 
een totaalbeeld van een familie, waarvan de systematiek door 
het radula-onderzcek tamelijk stabiel geworden is en zelden on
derhevig is aan naamveranderingen zoals dit wel het geval is bij 
Conidae of Muricidae bijvoorbeeld. 

Tussen de verschillende activiteiten door, werd ook druk geruild, 
zodat iedereen nà een rijkgevulde voormiddag tevreden naar huis 
kon. 
We verwachten onze vrienaen weer op zondag 21 oktober om 9 u. 
in het Ontmoetingscentrum voor Bejaarden, Weiaestraat, 
Assebroek (Brugge) P -,r.r r-


