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Najaarsbijeenkomst NMV op 6 oktober en excursie naar Schiermonnikoog op 7 oktober

Datum: Zaterdag 6 oktober 2007

Locatie: NatuurmuseumFryslan, Schoenmakersperk 2 te Leeuwarden, tel. 058-2332244.*)

Programma:

11.00-11.30uur Ontvangst in het museum.

12.00-12.30uur Lezing door Karin Troost: "Hoe gevaarlijk is de Japanse oester?".

12.30-13.30uur Lunch: uw meegebrachte lunch kan genuttigd worden.

Koffie, thee en andere drankjes zijn verkrijgbaar in het Muscafé.

13.30-14.00uur Lezing door Theunis Piersma: "Schelpen op wadplaten, wereldwijd".

15.00-15.30uur Lezing door Dr. W. Backhuys: "Linnaeus-jaar: literatuurvoor en na

Linnaeus.

16:30 uur Feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje in de filmzaal.

Tussen de lezingen is een pauze voor de contacten en om de tentoonstelling te bekijken.

In het atrium van het museum zijn in de weken rond deze feestelijke dag exposities van debeeldend kunstenaars

WillemLabeij en Hennie deBoer, beidenlid van de werkgroep.

Verschillendeboek- en schelpenhandelaren zijn aanwezig om hun waren te presenteren.

In diverse vitrines worden schelpen van de ledententoongesteld met als themavan Noord naar Zuid.

Deelname aan deze dag is voor leden van deNMV gratis. Om gratis toegang te krijgen tot het museum is opgave

verplicht. Aanmeldenbij Sylvia van Leeuwen (adres zie binnenzijde omslag, liefstper e-mail). Uw entreekaart ligt

dan die dag voor u klaar. Een bezoek aan de jubileumdag is dus een bezoek aan het NatuurmuseumFryslan. Dit

museum is onlangs gerenoveerd en is eenbezoek zeker waard. Voor informatiezie www.natuurmuseumffvslan.nl.

Leeuwardenis met openbaar vervoer goed te bereiken en met de auto ook. Voor de route kunt u terecht op de diver-

se routeplanners op internet.

Aansluitendorganiseren wij op zondag 7 oktober 2007 een excursie naar Schiermonnikoog onder leiding van

Thijs de Boer.

Met de Balgexpres worden de deelnemersvervoerd naar de Oostpunt van het eiland, waarna we al wandelend de

aangespoelde schelpen zullen rapen.

Het tij is gunstig, en als de weergoden ons goed gezind zijn, zal de opbrengst niet gering zijn. De excursie is gratis,
de tocht met de Balgzand kost echter € 10,- per persoon en voor kinderen: € 6,- per persoon. Opgave bij Wiebe Jan

Taekema, Achterbosk 13, 9036 KV Menaldum, tel. 0518-452099, e-mail Barbara-wiebe@chello.nl.

Betaling op rekeningno. 39.87.959 t.n.v.W.J. Taekema te Menaldumvóór 15 september a.s.

De boot naar Schiermonnikoog vertrekt uitLauwersoog. Een bootkaartje kunt u ter plekke kopen en kost € 10,20

(volwassen voetganger retour). Op zaterdag vertrekt de laatsteboot om 17.30uur. Zondag vertrekt de boot om 9.30

uur. Vertrek van de excursie vindt plaats in de veerhavenna aankomst van de boot. De boot terug naar Lauwersoog
vertrekt om 16.30 of 18.30 uur. Voor de detailsverwijzen wij u naar www.wpd.nl, de website van Wagenborg pas-

sagiersdiensten.

Voor evt. overnachtingen inLeeuwarden of elders in Frieslandof zelfs op Schiermonnikoog, verwijzen wij u naar

de diverse VW's. Zie www.wv.nl.

*) Zie ook bladzijde 96.

In samenwerking met het bestuur van de Schelpenwerkgroep van het NatuurmuseumFryslân nodigen wij u van

harteuit voor de najaarsbijeenkomst, tevens viering van het 40-jarig bestaan van eerder genoemde werkgroep.


