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4de Internationale Schelpenbeurs en

symposium op 17 en 18 november

WillemFaber*

boekhandelarenuit Nederlanden buitenland met oude

en nieuwe uitgaven, zodatu wellichtjuist datgene vindt

waarnaar u al zolang op zoek bent;

alle in Nederlandactieve organisaties op malacologisch
gebied presenteren zich op de beurs;

stands van de N.M.V. en B.M., waar oude Basteria’s,

Correspondentiebladen en oude jaargangen van Vita

Marina/Spirula alsmede andere uitgaven te koop zijn;

postzegelhandelaren met nieuwste en oude uitgiften;

verschillende tentoonstellingen met diverse onderwer-

pen, zoals schelpen op postzegels, fossielen, enz.;

demonstraties van interessante websites op malaco-

logisch gebied;

beeldend kunstenaar Leo Man in ‘t Veld, die schilde-

rijen maakt met schelpen als hoofdmotief. Ter plekke
zal hij zijn airbrush-techniek demonstreren. Zijn werk

is niet alleente bewonderen, maar zal ook te koop zijn.

Op zondag wprdenzijn werken onder debezoekers ver-

loot;

deskundigen die zullen proberen de door u meege-

brachte schelpen op naam te brengen;

specialisten met demonstratiesop het gebied van collec-

tietechniek en het toepassen van computers;

interessante lezingen: zie programma hieronder;

tegen redelijke prijzen zijn ter plaatse drank, broodjes,

soep en andere gerechten te koop.
U kunt een bezoek aan de beurs combinerenmet een be-

zoek aan het Museum Boymans-van Beuningen, het Ne-

derlands Architectuurinstituut, de Kunsthal en het Natuur-

museum Rotterdam, alles op zo’n vijf minuten loopafstand.
Misschien een idee voor het gehele gezin?

Programma

Zaterdag 18 november

10.00; Opening zalen

11.00 - 11.45; Ruud Bank: “Griekenland: geologie, eilanden en landslakken”

11.45 - 12.30: Piet van Pel: “Een verzamelaar vertelt, deel II”

13.00: Verloting schilderij Leo Man in ‘t Veld

14.00 - 14.45: Bart van Heugten: “Schelpen van hydrotermal vents en aanverwante leefgemeenschappen”
14.45 - 15.30: Anthonie van Peursen: “Verzamelen in Zuid-Korea”

17.00: Sluiting.

Zondag 19 november

10.00: Opening zalen

11 00 - 11.45: Edi Gittenherger: “Over Ijstijden, moleculen en variatie bij slakkenhuisjes”
11.45 - 12.30: Henk Dekker: “Schelpen verzamelen in Thailand”

13.00: Verloting schilderij Leo Man in ’t Veld

14.15 - 14.45: Mare Lavaleye; “Speuren op het wad in Noordwest-Australië”

16.00: Sluiting.

Toegangsprijs

De toegansprijs is ƒ 5,- per persoon, voor kinderen tot en met 12jaar ƒ 12,50

Bereikbaarheid

Trein: CS Rotterdam: metro richting Zuidplein, (voor overstappen en uitstappen zie bij “Metro”).
Metro:Vanuit alle richtingen naarstation Dijkzigt (vanuit ZuidofNoord: overstappen op Churchillplein richting

Marconiplein), uitstappen halte Dijkzigt, 100meter lopen.
Auto: Via de A13, AIS, A16, A20ofde A29 uitkomendop De Ring (rondweg) deborden Centrum, Dijkzigt ofMaas-

tunnel volgen. Overdekt enbewaakt parkeren (f 2,25per uur) aandeoverkant op het terrein van het Dijkzigt-
ziekenhuis (pijlen volgen). Parkeren voor de school kost zaterdag f 3,30per uur, maar is op zondag gratis.

*Willem Faber, Van Alkemadelaan 938, 2597 BG Den

Haag, tel. 070-35 51 24, email: wfaher@hetnet.nl

Deze beurs, die georganiseerd wordt door de Nederlandse

Malacologische Vereniging en Stichting Biologica Mari-

tima, wordt gehouden in het Erasmiaans Gymnasium,

Wytemaweg 25, 3015 CN Rotterdam.

U kunt op de beurs verwachten:

vele schelpenhandelaren, niet alleen uit Nederland,

maar ook uit Italië, België, Duitsland, Frankrijk, Enge-

land, Spanje, Zuid-Afrika, enz. Er zijn vele zeldzame

en fraaie schelpen te zien. U kunt kopen ofruilen en op

die manieruw eigen verzameling aanvullen;


