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5de Internationale Schelpenbeurs en Symposium op 23 en 24

november 2002

U kunt op de beurs verwachten:

• vele schelpenhandelaren, niet alleenNederlandse,maar

ook buitenlandse;

• boekhandelarenuit Nederland en buitenland metoude

en nieuwe uitgaven;
• alle in Nederland actieve organisaties op malacologisch

gebied presenteren zich op de beurs (waaronder de

N.M.V., waar oude Basteria's, Spirula -Corresponden-

tiebladenalsmedeandere uitgaven te koop zijn);
• deskundigen diezullen proberen de dooru meegebrach-

te schelpen op naam te brengen;

• specialisten met demonstratiesophet gebied van collec-

tietechniek en het toepassen van computers;
• tentoonstellingen over diverse onderwerpen;

• 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 nietalleen te bewonderen, maar zal ook te koop zijn.

Op zaterdag en zondag worden zijn werken onder de

bezoekers verloot (zie programma);

• interessante lezingen: zie hieronder.

Bereikbaarheid

Trein: Centraal Station Rotterdam: Metro richting Zuid-

plein, overstappen op Churchillplein richting Marconi-

plein, uitstappen halteDijkzigt, 100 m lopen.

Metro: Vanuit alle richtingen naar station Dijkzigt (van-

uit ZuidofNoord: overstappen op Churchillplein richting

Marconiplein), uitstappen halteDijkzigt, 100 m lopen,

Auto: Via de A13, A15, A16, A20 of de A29 uitkomend

op De Ring (rondweg) de borden Centrum, Dijkzigt of

Maastunnel volgen.

Parkeren: U kunt de auto overdekt en bewaakt parkeren

aan de overkant van de school op het terrein van het

Dijkzigtziekenhuis (pijlen volgen). De kosten bedragen

€ 1,20 per uur. Parkeren voor de school kost zaterdag

€2,50 per uur, op zondag van 9.00 tot 12.00 uur vrij,

daarna € 2,50 per uur.

Overige zaken

Op vijf minuten loopafstand van de school ligt het Mu-

seumpark. U kunt dus een bezoek aan debeurs combine-

ren met een bezoek aan: Museum Boymans-van Beunin-

gen, het Nederlands Architectuur-instituut, de Kunsthal

en het NatuurmuseumRotterdam. Misschien een ideevoor

het hele gezin

Tegen redelijke prijzen zijn op de beurs drank, broodjes,

soep en andere gerechten te koop.

Programma zaterdag 23 november

10.00 Opening zalen

11.00
- 11.45 Edi Gittenberger: “De raadselachtige familie der Clausiliidae”

11.45 - 12.30 Piet van Pel: “Schelpen verzamelen door de jaren heen”

13.00 - Verloting schilderij Leo Man in 't Veld

13.30 - 14.00 Presentatiethemanummer'VitaMalacologica'(zaal eerste verdieping)

14.15 - 15.00 Harry.Raad: “Vakantie-ervaringen in de 'Crag' van East Anglia (U.K.)”

15.00 -
15.45 Wim Backhuys: “Verzamelen op de Salomonseilanden”

17.00 Sluiting

Programma zondag 24 november

10.00 Opening zalen

11.00 - 11.45 Ruud Bank: “Naar een catalogus van Europese land- en zoetwaterslakken”

11.45
- 12.30 Peter van Bragt: “De Nederlandse zeenaaktslakken”

13.00 - Verloting schilderij Leo Man in 't Veld

14.15 -
14.45 Erik Veldhuis; “Schelpen surfen: internet als informatiebron”

16.00 Sluiting

De beurs wordt gehouden in het Erasmiaans Gymnasium

aan de Wytemaweg 25 te Rotterdam (tegenover het Dijk-

zigt ziekenhuis en naast metrostation Dijkzigt).

Toegangsprijs: volwassehen € 2,50, kinderen tot en met

12jaar € 1,20.


