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1. Zondag, 2 april 1978, te 10 u., in het lokaal 'Stella 

Marijs', Italiëlei 72, Antwerpen: MAANDVERGADERING. 

Dhr. G. POPPE spreekt over "SPANJE: algemene soorten 

Van schelpen en enkele mini-shells" (met dia's). 

2. Zondag, 2 april 1978, te 10 u., in 'Stella Maris' 

(eerste verdieping): vergadering voor de JEUGD. 

, Mej. Nicole BAELE houdt een spreekbeurt met dia'a over 

'^CONUS-SCHELPEN". 

S. Donderdag, 13 april 1978, te 20 u., in het lokaal 

Ommeganckstraat 26, Antwerpen: vergadering van de 

Studiegroep voor Conchyliologie "XENOPHORA". 

4. Vrijdag, 21 april 1978, te 20 u., in het lokaal Omme

ganckstraat 26, Antwerpen: 

vergadering van de Raad van Beheer. 

5. Woensdag, 26 april 1978, te 19,ZO u., in het lokaal 

Ommeganckstraat, 26, Antwerpen: bijeenkomst van de 

Werkgroep voor Malacologie (maandblad). 

6. Zondag, SO april 1978, te 14 u., spreekbeurt door 

Dr. P.A.M. GAEMERS (Nederland) over: 

"Wat zijn otolieten en wat kunnen we aan de hand van 

deze fossielen te weten komen?" 

Deze vergadering, ingericht door de BELGISCHE VERENI

GING VOOR PALEONTOLOGIE (B.V.P.), heeft plaats in 

'Billard Palace', Koningin Astridplein, te Antwerpen, 

Eerstvolgende maandvergadering: ZONDAG, 7 MEI 1978. 
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Excursie van 12 februari 197̂ ^ naar Oostduinkerke 

Niettegenstaande sneeuw en ijzel onze plannen in de war hadden 

gestuurd, waren toch een vijftal leden terug te vinden tussen de 

duinen van Ooetduinkerke. • . 

Zelfs de echtgenoten en kinderen waren opgetrommeld om de tocht wat 

warmte in te blazen, zodat een fleurige troep van 15 geestdriftige 

schelpenverzamelaars gedurende 2 uur het strand heeft afgekamd. 

Het zand-was.vrij van sneeuw bij laag tij en de oostwind had ge

zorgd voor heel wat klein materiaal nabij de getijenpiassen. 

Als belangrijkste vondsten kunnen we melden : Scrobicularia plana 

(doublet!), Barnea Candida (in turf), Ensis phaxoides, grote gave 

exemplaren van Epitonium chlathrus, Mysella bidentata, Spisuia 

subtruncata (doubletten worden blijkbaar algemeen in tegenstelling 

tot de schaarse vondsten enkele jaren geleden), Trivia sp. 

Ook algemeen voorkomende soorten werden aangetroffen zoals Donax 

vittatus,'Ensis'arcuatus, Spisuia solida, Mya.truncata maar in 

kleiner aantal dan na Z.W.-storm. Er wordt veel-verwacht van het 

thuisfront waar kilo's zand en schelpehgruis worden uitgezocht. 

Een gedetailleerd verslag verschijnt later in het maandblad. 

Vergadering van 19 februari 1978 

De bijeenkomst werd bijna volledig gewijd aan de resultaten van de 

excursie. Vooreerst werden de 15 aanwezigen 'opgewarmd' met een 

filmisch verslag en wellicht hebben sommige 'rakelaars' dan pas 

ervaren hoe koud het eigenlijk geweest was in Oostduinkerke. 

De vondsten werden gedetermineerd, maar er werd ook aandacht be

steed aan onbekende tropische soorten en in 't bijzonder Cypraeidae. 

ii,T werd besloten een samenaankoop te organiseren zodat boeken 

aan sterk verminderde prijzen kunnen bekomen wórden. Fiches van 

Sally Diana Kaicher werden geschonken aan alle leden. 

De tombola heeft 18 keer iemand gelukkig gemaakt en vooral de 

jongeren kaapten mooie prijzen weg. 

We verwachten jullie weerom op : 16 april 1978 van 9 tot 12 uur. 

in het Daverlo-sportcentrum (Assebroek, Brugge) 

Opgelet : Excursie naar Oostduinkerke op 23 april; 

Samenkomst op parking bij binnenrijden Oostduinkerke ( richting 

Oostende - De Panne ) om 10 uur. 

Begroeting zonder sneeuwballen ! P. Nolf 


